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নিবোন | 

জাতীয় ইতিহাসের অভীব, বর্ধমান দামাজিক বিবৃতির অন্যতম 

কারণ। ইভিছাের মাহাধো জাতীয় উন্নতি ও অবনতির মু কারণ 

যম করা ঘায়। অধুন! এই অভাব মোচনের গ্রতি দেশবামীর 

মনোযোগ আক হইডেছে বলিয়া বিবেচনা হয়। বিশেষতঃ বাক্কালার 

তীয় দ্রবনের ইতিহাস গাঠে দোকের আমক্ি জনিয়াছে, তন 

এই চিত্র লইয়া দেশবামীর মমক্ষে উপস্থিত হইতে সাহস পাাছি। 

ইতিহাস গ্রথম উদ্ধমে নির্দোষ হওয়া আমন্তব। বিশেষ: বাতিগত 

ইতিহাস রচনা অতীব দুর কার্যা। এই গ্র ভর-গ্রমা? অততসতাবী, 

তন গরস্থগলিবেশিত বংশের বংধধরগণ ভ্টা মার্ফন| করিবেন। 

গাঠকগণের নিকট নিঝোন, হারা কোন ইম-গ্রমাদ জাপন করিলে 

কুতজ্ঞতার মহিত বারাস্তরে তাহা সংশোধন করিয়া গ্রকাশিত করিব। 

দশঘরা-ছপনী ব্শীত . 
২৬শে জোর, ১৬২৩ দার। মুরেজ্রমোহন বনু 





ভূমিকা | 

বাহার অচিন্তনীয় করুণা, অতুলনীয় মহিমা এবং অনধিগম্য কৌশল 

শৃঙ্খলায় এই সুবিশাল বিশ্বতদ্ধাণ্ডের প্রত্যেক মহ্দনুষ্ঠান উদ্ভাবিত ও 

সূচিত হইয়! থাকে, সেই পরমারধা পরমেশ্বরের পাদপন্ন ম্মরণ করিয়া 

আমি সুবিস্তীর্ণ বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সামান্য লেখনী হস্তে প্রবেশ করিতেছি। 

সভাজগতে ভারতবর্ষ চিরকাল শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু দুখের রে 

ভারতবর্ষের কীর্ডিমান ব্যক্তিগণের এবং অধিকাংশ মন্ান্ত 

ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে জ্বাতবা সর 

লিপিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের গোটরীভূত করিবার জন্ত বছ দিবদ 

হইতে আমার বাসন! রহিয়াছে। সম্প্রতি মেই চিরপোধিত বাসনার 

কিঞ্চিৎ তৃপ্তি দাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তাহারই ফলম্বরূপ 

"ভাএত-গৌরবৰ” নামক এই গ্রন্থের প্রথম থণ্ডে বঙ্গদেশের কতিপয় 

জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত ও চরিতাখান প্রসঙ্গ পর্যায়ক্রমে সমাবিষ্ট 

করিয়া প্রকাশিত করিলাম। ইহার দ্বিতীয়" খণ্ডে বিহার-উড়িঘু! ও 

ছোটনাগপুর বিভাগের খ্যাতনামা এমিদারবংশের ইতিহাস, তৃতীয় 

খণ্ডে কতিপয় ভারতীয় মির রাজন্যাবুন্দের বংশাবলীর ইতিবৃত্ত পর্যায়ক্রমে 

এবং ধীহাদের চরিত্রগৌরবে ভারতমাতার মুখ সমূজ্জল) সেই সকল 
কীর্তিমান লোকদিগের জীবনচরিত চতুর্থ থণ্ডে মন্লিবেশিত করিয়া প্রকাশ 

করিবার বাসনা রহিল। 

ভ্রীবনী লিখিতে হইলে দৌষ-গণ উভয়ের উল্লেধ করিতে হয়, কিন্ত 

দোষের উল্লেখ অপেক্ষা গুণের উল্লেখ করা উচিত, কারণ তাহাতে 

লোকসমাজের উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে । তজ্জন্য চরিত্রের উজ্জ্বল 
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অংশই ইহান্তে সঙ্কলিত হইয়াছে । কিরূপে বঙ্গদেশের জমিদারৰংশের 

উন্নতি ও অবনতি সাধিত হয়, এই প্রথম এণ্ডে তাহাই প্রতিপার্দিত 

হইয়াছে। 

কোন্ উপায় ঞমবলম্বন করিলে লোকসমাজে সমাদৃত হওয়া যার, 

ব্যক্তিবিশেষের জীবনী হাহারই একটা দৃষ্টান্বস্থল। সেই দৃষ্টান্তের 

অন্গুকরণে লোকে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং স্বীয় জীবনের 

দৌষগুণ বিচার পূর্বক স্বয়ং উহা সংশোঁধন করিতে পারে । 

কালের আবর্তনে ও প্রাকৃতিক বিপ্লবে এদেশের অনেক অতীত- 

গৌরব লুপ্ত হওয়ায় ঘটনার সত্যতা নিরুপণ এক্ষণে ছুর্হ হইয়া পড়িয়াছে। 

তবে সত্যনিদ্ধারণের জন্য যথানাধ্য প্রয়াস স্বীকার করিতে ক্রটা করা! 

হয় নাই । 

গ্রন্থের কলেবর সুন্বর চিত্রে সুশোভিত করিবার বাসনা থাকায় 

অনেকগুলি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্ত বর্তমান বিশ্বব্যাপী 

মহাঁসমরের জন্ঠ নানাগ্রকার অসুবিধা হওয়ায় তদ্বিষয়ে বিরত থাকিতে 

বাধা হইয়াছি। ভরসা করি, বারান্তরে তদনুষ্ঠানের ক্রটা হইবে না। 

এই খণ্ড প্রণয়ন জন্য 00156, 0 1301591 0৮ ঠা, 617006 

(০8100100611, 801৬০ 1১1171৫১ ৫০০. 10 [:0851811) (31051, 

দেবগণ্র মন্ত্ে আগমন, বাঙ্গালা সরল অভিধান, বঙ্গভাষার লেখক, 

বঙ্গীয় সমাজ,*বাঙ্জালার সামাজিক ইতিহাস, ময়মনসিংহের বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ 

জমিদার, রাজা সীতানাথ রায় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সাহাষা প্রাপ্ত হইয়াছি; 

বিশেষতঃ ক্ষিতীশ বংশাবজীচরিত হইতে কৃষ্ণনগর রাজবংশ, বীরভূম 

রাজবংশ হইতে বীরভূম রাজবংশ, হেতমপুর কাহিনী হইতে হেতমপুর 

রাজবংশ, জয়কৃ্ণ চরিত হইতে উত্তরপাড়া রাজবংশ, “মামার পূর্বপুরুষ 

হইতে কীত্তিপাশা! জমিদারবংখ, নোয়াখালীর ইতিহাদ হইতে ভুলুয়। 
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রাজবংশ এবং রাজমালা হইতে ত্রিগুরা রাজবংখ মমৃহর উপাদান 
সংগৃচীত হইগ়াছে। ইহা মুলম্পন্ন করিতে কয়েকথানি পুস্তক ৪ সাময়িক 

গত্রিকারও সঙায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তক্ন্ত সেই মকর রস্ৃকার 
ও পঞ্গাদকগণের নিকট কৃতজ্ঞতামৃত্রে আবদ্ধ রহিলম। 

উপরংহারে বক্তব্য যে, এই পুস্তকথানি সম্পাদন করিতে যেবপ 

গরিশম ও অনুমন্ধান আবগ্তক তাহার ক্রটা হয় নাই। এক্ষণে ইহা 

জনসাধারণের গ্লীতিকর হইলে পহিঅম সার্থক ভান করিব। 

*& নং বেলতল বৌড। 

ই জুন) ১৯১৬। 

কলিকাত।  ঞঃ 
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ভারত ণৌরবা 
ঠাকুরবংশ-_-কলিকাতা। 

কলিকাঁতার ঠাকুরবং্শ এদেশে দর্ধজন পরিচিত। ধনে, মানে, 
বিদ্যার, বুদ্ধিতে, শিল্পকলায় ঠাকুর পরিবার বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় ব্সিলেও 

অত্বার্তি হয় না। বিশেষত; লক্মী সরস্বতীর একত্র সমাবেশ এমন 
আর কোথাও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের বিপুল 

জমিদারী আছে। এই ঠাকুরবংশে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ আনোটনা 

হইয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রী, পুরুষ, বাক বালিকা পর্যন্ত গকলেই বাণীর 

দেবা করেন। শ্থুকুমার সাহিত্যে এবং কবিতা ও মঙ্গীতে ইহাদের 

 মকলেরই অন্লাধিক পরিমাণে অধিকার আছে। এ 

কলিকাভার ঠাকুরবংশ উটনারাধণের বঁশোদব। ১০৭২ খু; 
বৈগ্যবংশীয় রাজা আদিশূর কান্যকুজ হইতে্বে গঞ্চজন বেদবেদাক্গপারগ 

ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, উট্রনারায়ণ তন্মধ্যে অন্ততম। তীহার 

প্রণীত মুক্তিবিচার, গ্রয়োগরত, বেণীমংহার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ 

আছে। ভটনারারণের গু উটরাম্চ। ভটরামকফের পর তুই 
কমলাকর। তংপুন্র মহেশ্বর। মহেষ্বরের পুত্র ধনগ্য়। তীয় পুন্র 

হলাযধ এই বংশে আবির্ভাব হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের তদানীন্তন 
হিনূরাজা লক্ষণ দেনের মন্ত্রী ছিলেন। হলাযুধের পুত্রের নাম বিতু। 

তীহার ছুই পুত হে্্ ও জানেন্র। মহন গঞচম পুরুষ পরে রাজারাম 



ভারত-গোরব 

বন্দোপাধ্যায় জনগ্রহণ করেন । তাহার পুত্রের নান জগন্নাথ। তংপুত্র 
পুরুযোত্তম বিদ্াবাগীশ। তিনি প্রয়াগরত্রমলা, মুক্তি চিন্তামণি, বিঝুরভক্তি- 

কল্পলত! গতি গর্থ প্রণয়ন করেন। ১৭৭১ খু তিনিই প্রথমতঃ পিরালী 
নামে খ্যাত হন। তীস্কার পুত্রের নাম বলরাম। তিনি প্রবোধ-গ্রকাশ 

নামক একরাঁন গ্রন্থ প্রচার করেন! তাহার যষ্টপুরুম পরে পঞ্চানন 
বন্দোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের আধি' নিবাদ বশোহর জেলার 
অন্তর্গত একটি পর্নীগ্রান। গঞ্চানন যশোহর জেলার বাম পরিত্যাগ 
করিয়া কলিকাতার বর্তমান ফোট উইলিয়ম্ দুর্গের নিকট গোবিন্দপুর 

নামক স্থানে আদিয়া বদতি করেন) ততকালে ইংবরাজগণ তাহাকে 
“ঠাকুর” বলিয়া ডাকিত; এগস্ত তিনি “ঠাকুর” উপাধিতে গ্রখাত হন 
পর্ধণননের পুজের নাম জয়রাম ঠাকুর। তিনি চধ্বিশ পরগণার সেটেল্ 
মেন্ট অফিপার ছিলেন। তাহার সমরে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী তাহার 
বারস্থান ক্র করিয়! লইলে তিনি পাথরিয়াঘাটা নামক স্থানে আসিয়া 
বাগ করেন। ১৭৫৭ খীঃ পড় ক্লাইৰ কতৃক কলিকাতা! ফোট উইলিয়ন 
গের পুনঃ নিশ্মাণ সময়ে জয়রাম ঠাকুর আমীন পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনি ক্রমে বুল অর্থো পাক্ষন করিয়া কলিকাতার সুগ্রসিদ্ধ টা 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার চারি প্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় দপনারায়ণ ও চত্ 
নীলমণি ঠাঁকুর। এই পুতরধ্মী হইতে পাথুরিয়াঘাটা ও যো রর 
ঠাকুরবংশের উদ্ভব হইয়াছে। দর্নারায়ণ ঠাকুর ফরাসী গবরণমেন্টের 
অধীনে কম্ম করিয়া এবং পরিশেষে বাণিজা ব্যবসায় দ্বারা। যথেষ্ট বিষয়. 
সম্পৃত্তি করেন। ভীহার দুই বিবাহ; তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গঞ্ডে_: 
রাধামোইন, গোপীযোহন, রুষ্ণমোহন হরিমোহন ও প্যারীমোহন নামে 
পাচ পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গভে--লাদলিমোহন ও মোহিনীমোহন 
নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিকেন। 



ঠাকুরবংশ--কলিকাতা। 

৬এগোগীমোহন ঠাকুর। 

দর্পনারার়ণের প্রথম পত্থীর দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর একজন 

প্রধান জমিদার ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাটীতে মহাসমারোহের 

সহিত দুর্গোৎসব করিতেন, এবং সেই সময়ে তাহার বাটাতে অনেক 

উচ্চতম রাজকম্মচীরী, এমন কি গবর্ণর জেনারেল পধ্যন্ত নিমন্ত্রণ 

মাদিতেন। তিনি তংকালে সমাজেধ একজন বিশিষ্ট বাক্তি বলিয়া গণ্য 

ছিলেন। তিনি শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পালোয়ানগণের 

উৎসাহদাতা ছিলেন। বিখ্যাত কুস্তিগীর বাধাগোয়ালা, লক্ষীকান্ত বেহালা- 

দার ৪ কালোগাত কালী মীজ্জাকে বেতন দিয়! রাঁখিয়াছিলেন। তিনি 

বনু-ভাষাবিৎ ছিজেন। দয়াঞ্ধন্ম, বি্তান্রাগ, দানশীলতা প্রভৃতি বন্থগুণে 

ভাষত ছিলেন। এই মহান্মা স্বীয় কম্মচারিদিগের গ্রতি অতান্ত সদর 
বাবার করিতেন । এমন কি গ্ঠাহার দেওয়ান গোদলপাড়া নিবাসী 

রামমোহন মুখোপাধ্যারকে একথানি উচ্চ আয়ের জমিদারী প্রদান করেন; 

উহা তদীর পৌল শ্রীুক্ত গোপালচন্ত্র হখোপাধ্যায় মহাশর অগ্ঠাপি ভোগ 

করিতেছেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মূলাঙ্কঘুড় গ্রামে গঙ্গাতীরে 

দাদশটা শিবলিঙ্গ ও বশ্মমরী দেবী নামে এক কালীমুসত স্থাপিত করেন 
এবং তাহাদের যথোপযুক্ত মেবাদি ও অতিথি নংকার জন্ত প্রভৃত 

দেবোত্তর সম্পন্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তদানীন্তন হিন্দুকলেজ 

সংস্থাপনে তিনি গ্রভৃত অর্থ সাহায্য করেন ? তজ্জন্ পুরুষানুক্রমে ক্টাহার 

ধশের একজন উত্তু কলেজের গবর্ণর থাকিবেন, এইরূপ নির্ধারিত 
হইয়াছিল। গোগীমোহনের ছয় পুল-হ্ধ্যকুমার, চন্ত্রকুমার, নন্দাকুমার, 

কালীকুমার, হরকুমার ও প্রন্নকুমার ঠাকুর। 



৪ ভারত-গৌরব। 

৬হরকুমার ঠাকুর | 

গোগীমোহনের পঞ্চম পুজ হরকুমার ঠাকুর সংস্কৃত ভাষায় সুপ্ডিত 

ছিলেন। মুলাযোড় গ্রামে তাহার পিতার প্রতিষ্ঠিত দেবীমন্দিরে মন্বর 
প্রস্তর ফলকে খোদিত তাহার একটি সংস্কৃত শ্লোক অগ্তাপি মকলের 

দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া থাকে । দক্ষিণাঢচ্চা-পারিজাত, হর-তন্ব দীধিকা, 
পুরশ্চরণ-পদ্ধতি ও শিলাচত্রার্থৰোধিনী প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্ 

রচনা করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবার্চনার ও 

শাস্্চচ্চায় তাহার অধিক সমর অতিবাহিত হইত। সংস্কৃত, ফরাসী, 

পর্ভ গাজ, ইংরাজী, পারসী, উর, প্রন্ততি ভাষায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন। 

১৮৫৮ খঃ হরকুমার ঠাকুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটা 

পুজ্ররহ্ রাখিরা ঘান--বোতীন্্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্্রমোহন ঠাকুর । 

৬প্রসন্নকুমার ঠাকুর । 

গোপীমোহনের কলিপুত্ প্রদন্নকুমার ঠাকুর ১৮০৩ খুঃ পাথুরিষাঘাটা 

প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি সেরবোণ সাহেবের স্কুলে 

প্রথম ইংরাজী শিক্ষা আরন্ত করেন। ১৮১২ খুঃ কলিকাতায় হিন্দুকলেজ 

প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় প্রবিষ্ট হন। অতঃপর বিষ্ভালয় পরিত্যাগ 

করিয়া প্রথমে নীলকুঠি ও তৈলের কল স্থাপন করেন। তাহাতে বিশেষ 

চবিধা নন হওয়ায় তৎপরে তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদাঁলাতে 

ওকলিতী ব্যবসায় আরন্ত করেন। জমিদারশ্রেণীর মধ্যে তিনিই প্রথম 

ওকালতী ব্যবসায় ব্রতী হন। অতঃপর গবর্ণমেন্টের উকীল বেলী সাহেব 

অবসর গ্রহণ করিলে প্রসন্নকুমীর তৎপদে নিয়োজিত হন। ওকালতীতে 

প্রতি বদর তীহার প্রায়. দেড় লক্ষ টাকা আয় ছিল। তিনি ইংরাজী 



ঠাকুরবংশ- কলিকাতা । | ৫ 

ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৩৮ খুঃ যখন গবর্ণমেপ্ট লাখেরাজ ভূমি 

বজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি * বেঙ্গল হরকরাঁ” নামক 

সংবাদ পত্রে তৎসম্বন্ধে তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন? তাহার কিছু 

দিব পরে তিনি “অনুবাদক” নামক একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং 

“রিফরমার্” নামে 'একথান্ি ইংরাজি সংবাদপত্র সম্পাদন করেন। ১৮৫ ১%ুঃ 

বখন প্রথম ব্যবস্থাপক সভার স্থষ্ি হয়, সেই সময ভূতপূর্বগবর্ণর জেনারেল 
লর্ড ডাল্হাউনী তাহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সহকারী কার্্যকার- 

কের পদে নিযুক্ত করেন। তৎপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়। প্রসন্নকুদার কৌজদারী 

আইন গঠন সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোটের তৎকালীন বিচারপতি শ্তার 

বার্ণেন পিকক্ সাহেব বাহাদুরকে বিশেষ ঘাহাধা করিয়াছিলেন। তিনি 

বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার "অগ্তম সভা ছিলেন। বাঙ্গালীর মধে তিনিই 

সর্ধ প্রথম ভারতীয় বাবস্থাপক সভার সদস্য পদে অভিষিক্ত হইয়৷ সম্মানিত 

হন। তিনি বিটাশ ইত্ডয়ান এসোসিয়েসন্ সভা! স্থাপনে বিশেষ ফত্রবান 

ছিলেন; রাজ! স্যার রাধাকান্ত দেবের পর প্রসন্নকুমার এঁ দভার সভাপতি 

পদে অধিষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি একটি বৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করেন, 

তাহাতে কলিকাতা হাইকোটের তৎকালীন ধঙ্চারপতিগণও আদিয়া 

অধায়ন কারতেন। ইহাতে সাহিত্য ও এমাইন বিষয়ক অনেকগুলি 

মূল্যবান পুস্তক আছে। তিনি পুরাতন হিনদুকলেজের একজন অন্যতম 
তন্বীবধায়ক ও মেয়ো৷ হাসপাতালের একজন অন্যতম গবর্ণর ছিলেন । 

এই মহাত্মা আজীবন স্বদেশের উন্নতিসাধনে বত্ববান ছিলেন।; তীহার 

অস্ভুত স্থৃতিশক্তি ছিল। তিনি একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে 

গিয়া কাশীরে গমন করেন; তৎকালে কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোল|প 

সিংহ তাহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার 

স্বীয় জমিদারীর মধ্যে অনেক গুলি দীঁতব্য ওঁষধালয় স্থাপন করেন। তাঁহার 

বটাতে প্রতিদিন শতাপিক দরিদ্ব্যক্তি ও গুলের ছাত্রবৃন্দ আহার গাইত। 



৬ 'ভারত-গৌরব। 

তিনি সংকার্ধো বনু অর্থ অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরের 

অন্তত -পীরগাহাঁড়ের উপর একটি স্ুুনার অট্রালিকা নিম্মীণ করাইয়া- 

ছিলেন, উহার কক্ষ গুল অগ্ঠাপি অতি স্বন্দরর্ূগে সাজান আছে মুঙ্গেরের 

জলবাযু স্বাস্থাকর বলির এ প্রদেশে তীহার অনেক বিষয় বৈভব থাকায় 

এই অট্রালিকাঁটি জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে ক্রর করেন। প্রভৃতি অর্থ 

বায়ে পৰ্ধতের উপরিভাগে একটি কূপ খনন করা হয়, দেহ কুপঞ অগ্যাপি 

বন্তমান আছে। তিনি অতীব প্রজাবৎমল ছিলেন, এবং প্রজা পুপ্তের 

টন্নতিকন্পে বনু অর্থ বায় করিয়াছিলেন । তিনি সংস্কৃত হইতে দায় বিষয়ক 

গন্থ সঙ্কলন করিয়! প্রকাশ করেন। তাহার মাতৃতক্তি অসীম ছিল। 

প্রপন্নকুমার তেজন্বী মনম্বী ও যশন্বী পুরুধ ছিলেন । ১৮১১ খুঃ ৩০ শে 

এপ্রেল তিনি “ সি, এন্, আই ” উপাধি সম্মানে বিভূষিত হইয়াছিলেন। 
তিনি মৃত্যুকালে বে উইল করেন তাহাতে অনেক দৎকাধ্যে দানের ব্যবস্থা 

করিয়া যান। তিন লক্ষ টাকা আইন শিক্ষাকন্পে কলিকাতা বিশ্বাবিগ্ভালয়ের 

হস্তে প্রদান করিয়া যান; সেই টাকার সুদে ১৮৭০ খুঃ এ 

লেকচার” প্রতিষ্টিত হইয়াছে । ঠাকুর আইন অধ্যাপক দ্বাদশটা বন্ৃ 

দিয়া নয় হাজার টাকা" পুরস্কার পাইয়া থাকেন। এরপ | লাভজনক পদ 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে আর নাই। পুর্ধে মাদিক এক সহজ টাকা 

ছিল, অধুনা অধ্যাপকের বেতন নয় শত টাকা হইয়াছে । মূলাযোড়ে 

সংস্কত বিদ্যালয়ের গৃহ নিম্মাণ জন্য পর়ত্রিশ হীজার টাকা দান করেন। 

তথাকার, ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়টি তাহারই প্রদত্ত মূলধনে 

পরিচালিত হইতেছে। মূলাযোড়ে দাতব্য চিকিতসালয়ের জন্য এক লক্ষ 

টাকা, অনুগত স্বজনের জন্য এক লক্ষ নয় হাজার টাকা, স্বীয় কন্মমচারী 

৪ ভূতাগণের জন্ত এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা দানের উল্লেখ করিয়া যান। 

এতদ্বাতাত উইলের দ্বারা নান প্রকারে বহু অর্থ দান করিয়া যান এবং 
এসন্নকুমার জীবিত কালেও' বহু. অর্থ দান করির়াছিলেন। তিনি 
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কলিকাতার গঙ্গাতীরে একটি বাঁধাঘাট নিম্মাণ করিয়াছিলেন; ইহা 

মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন" ঠাকুর কতৃক সুন্দররূপে সংস্কার করিয়া 

দেওয়া হইয়াছিল। ১৮১৮ খুঃ ৩ শে আগঞ্ট স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর 

্ব্গারোহণ করিয়াছেন। মহারাজ স্তার যৌতীব্রমোহন ঠাকুরের প্রদভ 
প্রসন্নকুমারের প্রস্তরময়ী পপ্রতিমগ্ঠি ভূতপুর্ব রাজপ্রতিনিধি ল্ ররিপণ 

বাহাছরের দ্বারা উন্মোচিত হইয়া কলিকাতা সিনেট হলের সোঁপানের 

উপর শোভাবদ্ধন করিতেছে । প্রসরকূমারের ঢুই কন্তা এবং এক মাত্র 

পুল জ্ঞানেতত্রমোহন ঠাকর। 
পপ লাজ 

৬জ্ঞনেন্্রমোহন ঠাকুর | 

প্রসন্নকুমারের পুল জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর, প্রথমে রেভারেগু কৃষ্ণমোহন 
বন্দোপাধায়ের নিকট ইংরাজি শিক্ষা করেন। পরিশেষে পিতার 

অনভিমতে তাহার দ্বার! গ্রষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁশীর কন্টা কমল- 

মনির পাণিগ্রহণ করেন। স্বধন্ম্াত হইলে পিতা প্রসন্নকুমার তাহাকে, 

বিষয়চ্যত করিলে তিনি বিলাত গিয়া বাস ফরন। ভ্ঞানেন্্রমোহন 
ইংলগ্ডে গিয়া ব্ারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর 

মধ্যে তিনিই প্রথম বারিষ্টার; কিন্ত ব্যবসার করিবার অবসর সাহার 

ঘটয়া উঠে নাই। তিনি প্রারই ইংলণ্ডে বাস করিতেন এবং তথায় তাহার 

দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল। জ্ঞানেন্্রমোহন মৃত্যুকালে দুই কনা! ও একটি 

পোষ্যপুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রসন্ন কুমার মৃত্যুকালে যে উইল করে, 

তাহাতে যাবতীয় বিষয়-সম্পতি পুত্র জ্ঞানেন্্রমৌহনকে না দিয়া -ভ্রাতুপ্পত্র 

ঘোতীন্ত্রমোহনকে দান করিয়া যান। প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর এ 
বিষয়ের জন্য জ্ঞানেন্ত্রমোহন সেই উইল লইয়! কলিকাতা! হাইকোটে 

অনেক মোকদর্মা করেন। অতঃপর হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে 
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বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে আপীল হয়। তথাকাঁর বিচারে নিদ্ধীরিত 

ভয় যে, যোতীন্দ্রমোহন জীবিত কালে বিষয়ের স্বত্ব উপভোগ করিবেন) 

পরে জ্ঞানেন্্মোহন 'কিন্বা তীহার উত্তরাধিকারিগণ বিষয় সম্পন্ভির 

অধিকারী হইবেন। যোতীন্রমোহনের জীবিতকালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
তাহার ভাবাস্বত্ব ইংলগডের এক সিপ্ডিকেটের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। 

অতঃপর ১৯০৮ থ্রী; যোতীন্্রমৌহনের মৃত্যুর পর তীঁহার উত্তরাধিকারী 
মহারাজ স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর সেই সি্িকেটের নিকট হইতে 

যাবতীয় বিষয় ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে গ্রপন্নকুমারের অতুল 

ইশ্বর্ধো গ্রদ্রোৎকুমার স্থায়ীভাবে পূর্ণ অধিকারী ইয়াছেন। জ্ঞানেন্- 
মোভনের পোষাপুন্র রামস্ডেন্ ঠাকুর অধুনা বিলাতে বর্তমান রহিয়াছেন। 

৬যোতীন্্রমোহন ঠাকুর! 

হরকুমার ঠাকুরের জোষ্ঠপুজ মহারাজ স্তার ঘোতীন্্রমোহন ঠাকুর 

১৮ ১ খুঃ পাথুরিয়াঘাটা৷ প্রাসাদে ভূষিষ্ট হন। পঞ্চম বৎসর বয়:ক্রমকালে 

তিনি আপন গ্রাপাদেই,খকুমহাশয়ের নিকট বিষ্যাস্ত করেন। তৎপরে 

পাকিণ সাহেবের বোড়াসীকোর ইন্ফেণ্ট স্কুলে কিছু দিবস অধায়ন করেন। 

অষ্টম বংসর বয়সে তৎকালীন হিন্দুকলেজে তিনি প্রবিষ্ট হন এবং নয় 

বংসরকাল অধ্ায়ন করিয়! ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। কলেজে অধ্যয়ন সময় 

ইংরা ছী,ও বাঙ্গালা রচনায় তাহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি মধ্যে 

মধ্য প্রভাকর পত্রিকায় বাঙ্গাল রচনা এবং মিলিটারী গেজেট ও অন্ঠান্ত 

ইংরাজী পত্রে ইংরাজী প্রবন্ধ গ্রচার করিতেন। ১৮৪০ শ্রীঃ হিন্দুকলেজ 

পরিত্যাগপূর্বক বাটাতে কাণ্েন রিচাড্সন এবং রেভারেও জন শ্ঠাম্ 

নামক ইংরাজদ্বয়ের নিকট ইংরাজী এবং একজন পঙ্ডিতের নিকট সংস্কৃত, 

বাঙ্গালা প্রভৃতি অধ্যয়ন" করেন। তিনি একজন স্থুকবি ছিলেন। 
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অনেকগুলি গরা-পদা গ্রন্থ, ইংরাজী সনেট, নিক, প্রহপন, সঙ্গীত 

প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। সঙ্গীতশান্ধেও তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। 

গীতাভিনয় প্রথমত; তাহার দ্বারা প্রচারিত হয়। ' বেলগেছিয়ার উদ্যানে 

প্রথমতঃ রত্ৰাবলী নাটকের অভিনয়কালে তিনিই "দেশীয় কন্সাট বাঁদোর 
প্রচলন করেন। ত্রাহারই উৎসাহে বঙ্গদেশে প্রথম ইংরাজী প্রথা 

অনুসারে থিয়েটারের স্ত্রপাত হয়। যোতীন্দ্রমোহনের উৎসাহে কবি- 

কুলতৃঘণ মাইকেল মধুঙ্ছদন দত্ত অমিত্রাঙ্গরছন্দে তিলোত্তম| সম্ভব কাবা 

বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন এবং বোতীন্ত্রমোহন উক্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন 

বায়ভার বহন করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খুঃ তিনি জমিদারী তত্বাবধানের 

কতক ভার পিতার নিকট প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৮৫৮ খুঃ পিতৃবিয়োগের 

পর তিনি সমস্ত বিষয় সঞ্ঠাত্তি স্বরং তন্বাবধান করিতে আরম্ভ করেন। 

প্রায় কুঁড়িটি জেলায় ইহাদের জমিদারী আছে। তিনি এই সময় খুর্লতাত 
গ্রদন্নকুমারের নিকট জমিদারীর কার্ধ্যাদি শিক্ষা করেন। ১৮৬৬ খুঃ 

দুর্ভিক্ষের সময় গ্রজাপুঞ্জকে চল্লিশ সহজ টাকা দান করেন এবং প্রতাহ 

আড়াই শতলোক তিনমাস কাল তাহার বাটাতে আহীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

১৮৬৭ খুঃ ব্রিটীশ ইপ্ডিয়ান এসোদিয়েসন নামকজ্মিদার সভার আবিতনিক 

সম্পার্দক নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খুঃ ছোটলা]ট স্তার উইলিয়াম্ গ্রে বাহাদুর 

তাঁহাকে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাঁর সভ্য নিধুক্ত করেন। ১৮৭১ 

খুঃ বড়লাট লর্ড মেও বাহাছুর তাঁহাকে “রাজা” উপাধি প্রদান করেন 

এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দন্ত নিয়োজিত হন |, ৮৭২ খুঃ 

দ্বিতীয়বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত পদে মনোনীত হন ১৮7৭ খুঃ 

ব্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার “ভারতেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ উপ!ক্ষে দিল্লী 

দরবারে ভতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিটন বাহাছুর তাহাকে “মহারাজা” উপাধি 
প্রদান করেন। ১৮৭৯ খুঃ তিনি “সি-এদ্.আই” উপাধিতে ভূষিত হন। 

১৮৮০ খুঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোদিয়েসনের সভাপতি পদে বরিত এবং 
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দ্বিতীয়বার ভারতীপ় ব্যবস্থাপক মভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮১ খুঃ 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সহকারী সভাঁপন্তি মনোনীত হন। ১৮৮২ খুঃ 

মহারাজ যোতীন্মোহন “কে-সি-এমআই” উপাধিতে সম্মানিত হইয়া- 

ছিলেন। উক্ত বংসর*তিনি “ফ্যাকাণ্টী অব আটম্” নামক সভার 

সভাপতি এবং* ইত্ডিয়ান মিউজিয়মের সভাপতি ও টষ্টা নিযুক্ত হন। 

১৮৮৩ খুঃ মহারাজ কলিকাতা বিশ্ববিদালরের হস্তে ৩,৫০১ টাকার 

কোম্পানীর কাগজ দিয়া গিয়াছেন ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সবধশ্রেষ্ট ছাত্রকে, পিভা হরকুমার ঠাকুরের নামে একটি 

সুবর্ণ মেডেল এবং খুল্লতাত প্রস্নকুমার ঠাকুরের নামে “ঠাকুর-ল” পরীক্ষায় 

উত্তীণু সর্ধশ্রেছ ছাত্রকে একটি রৌপাগদক গ্রতিবৎনর পুরস্কীরস্বরূপ 

দিবার বাবস্থা করিয়া গিরাছেন। খুল্লতাত প্রসরকুমারের একটি সুন্দর 

প্রস্তর মু্ি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাপয়ে দান করেন, উহা! এক্সণে সিনেট 

হলের সম্মুখে বিদ্যমান । ১৮৯০ খুঃ ছোটলাট ্ার চান্র বেলী সাহেব 
বাহার বেলভেডিয়! প্রাসাদে এক দরবার করিয়া তাহাকে মহারাজা 

বাহাঢ়র” উপাধি সনন্দ প্রদান করেন! নহারাজ উক্ত বংসর কলিকাতা. 

“জঙষ্টিদ্ অব দি পিম্” বিশ্লবিদ্যালয়ের ফেলো, পাবলিক লাইব্রেরীর সভা, 

আবৈতনিক মাজিষ্রেট, ডাক্তার দতেন্ত্লাল সরকারের বিজ্ঞান সভার 

ষ্টা, এসিয়াটিক সোপাইটার দভা, লেডী ডক্রিণ কণ্ডের সন্ত, 

মেও হাসপাতালের একজন গবণর পদে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। মেও 

হাসপাতাল, নিম্মাণ জন্ত ভূমি এবং দশ সহজ টাকা দান করেন) 
উক্ত হ্থামপাতালে মহারাজের নামে একটি ওয়ার্ড আছে। ১৮৯২ খুঃ 

ছোটলাট স্তার চারর্দ্ ইলিয়ট সাহেব বাহাছুর বেলভেডিযা প্রাদাদে 
একটি দরবার করিয়া যোতীন্দরমোহনকে পুরুষান্ুক্রমে “মহারাজা” উপাধি 

মনন প্রদান করেন। ১৮৯৩ খুঃ জুরীর কাধ্য অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন হয়, 

মহারাজ তাহার একজন সভ্যপদ্দে বরিত হইয়াছিলেন। স্থীক্ন পিতৃদেবের 
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নামে একটি পার্ক নির্মাণ জন্ত উভয় ভ্রাতায় কলিকাতা তাঁলতলায় 

ভূমি দান এবং তাহাতে পিতাঁর একটি প্রস্তরময়ী মুনি স্থাপিত করেন। 

জননীর প্রতি মহারাজের অচলাভক্তি ছিল। "বিধবাদিগের ছুঃখ দূরী- 

করণের অভিগ্রায়ধে “মহারাজ মাতা শিবস্তন্দরী দেবী হিন্দু উইডে| কণ্ড” 

নামে একলক্ষ টাকার একুটি ফণ্ড করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ হিতকর 

কার্যে মহারাজ বহু অর্থ দান করেন «বং গোপনেও প্রায় পঞ্চাশ মহত 

টাকা ও দাতব্য সভায় আট সহ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। 

অদ্যাপি রাজ বাটাতে প্রতিদিন অতিথি সেবা হইয়া থাকে । মহারাজ 

বহুবিধ সংকার্ধায করিয়া গিয়াছেন। মভারাজের একটি বৃহৎ লাইব্রেরী 

আছে। তিনি স্বীয় জমিদারাতে স্কল ও দাতবা ওঘধালয় স্থাপন করেন। 

১৯০৩ খুঃ ভারত গবর্ণীমন্টের শিক্ষা কমিশনের একজন দন্ত নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন। ভারতের ভূতপুর্ব রাজপ্রতিনিধি ল্ড নর্থরুক, লঙ রিপণ 

ও লেডি রিপণ, লঙ ল্যান্সডাউন এবং বঙ্গের অনেক ছোটলাট মহারাজের 

প্রাসাদে আদিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন । “এমারেল্চ টাউয়ার” 

নামে মহারাজের একটি সুন্দর উদ্যান আছে? তিনি প্রতাহ সন্ধ্যার সময় 

তথায় ভ্রমণ করিতেন। হিন্দুধশ্মে তাহার গ্রগণট অনুরাগ ছিল; কিন্ক 

তিনি মহধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের শিষু ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক 

চিকিৎসায় তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাদ ছিল। চব্বিশ পরগণার অন্তত জগদ্ল 

নিবাদী কৃষ্ণমোহন মল্লিকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; কিন্ত 

সন্তানাদি না হওয়ায় স্বীয় কনিষ্ঠ ভাতার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার 

ঠাকুরকে পোষ্পুত্র গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খু ১০ই জানুয়ারি এক্সী 

সরস্বতীর বরপুজ্র মহাঁরাঙ্র স্তার যোতীন্ত্রমোহন ঠাকুর বাদ অন্শূল 

রোগে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। 



১২ অআরত-গৌরব। 

প্রদ্নোংকুমার ঠাকুর । 

মহারাজ স্তার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ১৮৭৩ থুঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর 

পাখুরিয়াঘাটা প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা স্তার সৌরীন্দর 
মোহন ঠাকরের মধ্যম পুত্র। ইনি প্রথমতঃ কলিকাতা হিনুক্কুলে 

শিক্ষাপ্রাপ্ত হন) তৎপরে কলিকাতা! হাইকোটের ভূতপুর্বব রিসিভার 

ডবলু এফ পিকক্ সাহেবের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ইনি একজন 

সুদক্ষ ফটোগ্রাফার । ১৮৯০ খুঃ হইতে কয়েক বৎসর ভারতীয় ফটো 

গ্রাফিক সমিতির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহারাজ বিলাতের 

রাজকীয় ফটোগ্রাফিক সমিতির একজন সভ্য। ১৯০২ থুঃ জুন মাসে 
স্বর্গীয় ভারত সমাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে কলিকাঁতার 
প্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট কতক নির্বাচিত ও নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলওড 

গমন করেন। তৎকালে বিলাতে অবস্থান কালে ৪ঠ1 জুন বাকিংহাম 

প্রাসাদে মহারাজ সম্রাটের বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইন্াছিলেন। সেই 

সময় ভারতেশ্বর ইহাকে “করনেশন্ মেডেল” উপহার প্রদান করেন। 
উত্তবৎমর ১১ই জুলধহ তৎকালীন যুবরাজ ও তৎপত্রী মহারাজকে 

বহু সম্মান প্রদর্শন করেন। 'তৎকালে মহারাজ ইউরোপের কয়েকটি 

জনপদ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অস্টীয়ার সমাট তাহার একথানি 
তৈলচিত্র উপহার দিরাছিলেন। মহারাজ ২৪শে জুলাই ইটালীতে 
ভ্রম উপলক্ষে রোমের পোঁপের সহিত সাক্ষাৎরূপ সন্মানও প্রাপ্ত হন। 

এই'সময়ে মহারাজ ভাটিকান্ প্রাসাদে পোপ মহোদয়কে ভারতীয় শিল্প- 

কারধ্যের অনেকগুলি বহুমূল্য উপহার প্রদান করেন। অতঃপর ভারতে 
প্রত্যাগমন করিয়। অভিষেক উত্নবের পর ৮ই আগষ্ট, কলিকাতা, 

বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, সীমান্ত 

প্রদেশ, আসাম প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিত্ববূপ তৎকালীন ভারত 
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সচিবকে একখানি সুদীর্ঘ রাজভক্তি ত্র প্রেরণ করেন। মহারাজ 

ভূতপূর্বব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জনের নিকট হইতে একখানি প্রশংসাপত্র 
প্রাপ্ত হন। বর্তমান নবীন ভারত সম্রাট পঞ্চম জঙ্জ মহোদয় ঘখন 

গত্বীনহ যুবরাজরূপে ভারতে শুভাগমন করেন ॥ তৎকালে তাহাদিগকে 

অভার্থনা করিবার জন্য ভিকৃটোরীয়! স্মৃতিসৌধের নিকট কলিকাতা 

ময়দানে ১৯০৬ থৃঃ খাঁ জানুয়ারি যে বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল; 
সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রদ্যোৎকুমার এবং সিবি বেলী এম, ভি, 9 
মহোদয়দয়ের উৎযোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয়ে তাহার সম্পাদক 

নিষৃক্ত থাকেন। এই কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়া যুবরাজ বাহাছুর 
কলিকাতা! পরিত্যাগের পূর্বে একথানি প্রশংসাপত্র সহ “কে, সি, আই, 

ই” উপাধি সনদ প্রদান করেন। তদানীন্তন বঙ্গশ্বর স্তার এগুফ্জার 
বাহাদুর মহারাজের প্রাসাদে গিয়া উক্ত উপাধি সম্মানে ভূষিত করেন। 
পিতা ও পিতৃব্যের ন্যায় ইনি শিশ্প বিজ্ঞানের উৎসাহদাতা। মহারাজ 

ব্রিটাশরাজের পরমভক্ত। ইনি ভারতীয় চিত্রশালার একজন ট্র্টী 

আলিপুরের পশুশালা পরিচালন সমিতির সভ্য, অবৈতনিক প্রেপিডেন্দী 

মাজিষ্রেট, ছয় বসর কাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটার কমিশনার 

ছিলেন, বড়লাঁট কর্তৃক ভিক্টোরীয়৷ স্মৃতিসৌধের একজন টুট্টা নিষুক্ত 

হন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন, জমিদার সভার পক্ষ হইতে 

কলিকাতার যাদ্ঘরের একজন ট্রটী নিধুক্ত হইয়াছেন । কয়েক বৎসর 
ব্রিটাশ ইতিয়ান্ এসোসিয়েসন্ নামক জমিদার সভার অবৈতনিক 

সম্পাদকের কার্ধ্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া আ।সতেছেন। 

মহারাজ অন্যান্য অনেক সাধারণ কার্যোর সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মহারাজই “ইউনিয়ান জ্যাক্” উড্ডীন করিবার 

বিশেষ ক্ষমত। প্রাপ্ত হইয়াছেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে 

মহারাজ ঘত্র করিয়া থাকেন। ১৯৮ খৃঃ মহারাজ স্ত(র যোতীন্্রমোহন 



১৯. ভারত-গোরব। 

ঠাকুরের মৃত্ার পর রদ্যোংকুমার বংশগত মহারাজা উপাধি ও যাবতীয় 
বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন। ১৯০৮ খু; শেধাদ্ধী হইতে ১৯০৯ খুঃ 

শেষ পর্যান্ত মহারাজ কলিকাতার সেরিফ্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি 
বঙ্গসাহিতোর অনুরাগী,.স্পণ্ডিত, স্থরসিক, সঙ্গীতবেত্তা, অমায়িক ও 

মিষ্টভাষী। কুলিকাতা মহানগরীতে ভূতপুব্ৰ বড়লাট নর্ড মিষ্টো 

বাহাদুরের এক প্রস্তরময়ী রতি স্থাপনকল্পে একটি স্থৃতিভাগডার গ্রতিষ্টিত 

হয়, উত্ত ভাগ্ারে ১৯১০ খুঃ মহারাজ এক সহস্র টাকা চাঁদা দিতে 

প্রতি্ত হন। ১৯১০ খঃ স্বগীর ভাবতেশ্বর সপ্তম এডওয়াডের 

স্মৃতি ভাগারে গপাচসতস্্র টাকা দান করিয়াছেন । ১৯১১ খু; কলিকাতা 

সইরে নবীন ভারতসমাট পঞ্চম জঙ্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজন 

কন্সে টাদায় যে অর্থ সংগ্রহ তয়, তাহাতে তিনজন জরেন্ট সেক্রেটরী 

মনোনীত হন--মিঃ টিউয়াট, মহারাজ শ্যার প্রদোতৎ্কমার ঠাকুর ৪ 

শ্রীদুক্ত ভূপেন্্র নাথ বস্তু। উক্ত ফণ্ডে মহারাজ ছুই সহ টাকা দান 

করেন। ১৯১১ খুঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে 

ইনি নিমন্ত্রিত হন এবং সেই বাজস্য় বজ্জে মহারাজ ব্যক্তিগত সম্মানে 

সম্মানিত হইয়া “মহারাজা বাহাদুর” উপাধি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

৬সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর । 

রাজা স্যার সৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুর ১৮৪* খুঃ পাঁখুরিয়াঘাটা প্রাসাদে 
ভূমিষ্টহন। শৈশবকালে বাটীর পাঠশালায় বিষ্যারস্ত হয়। অষ্টমবর্ষ 

বয়ঃক্রমকালে ইনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং আট বসরকাঁল তথায় 
অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বাঁটীতে পণ্ডিত তিলকচন্ত্র স্যায়ভূষণের নিকট 

কলাপ ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। কলেজের পাঠ্যাবস্থায় বঙ্গসাছিত্যে, 

ইহার অসাধারণ প্রর্জিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৬ খুঃ মুক্তায়লী 
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নাটক নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহার কিছুদিন পরে 

কালিদাসের মালবিকাগ্নি মিশ্র নাটকের অনুবাদ করেন। ইতিভাম 

ও ভাগোলে ইহার অদাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। ১৮৫৭ খুঃ “ ভূগোল ও 

ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত ৮ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উল্ত 

বৎসর সপ্তদশ বৎসর মাত্র বয়সে সঙ্গীত বিদ্ভা আরভ্ত করেনখ সেই বিদ্যা- 

বিশারদতায় ইনি সমগ্র পৃথিবীমগ্ডলে সমাদূত হন। সংস্কৃত সঙ্গীত 
চষ্চাঁয় মনোনিবেশ করিয়া ইনি সংস্কৃত শান্তর আয়ত্ত করেন। ইউরোপীয় 

সঙ্গীত শান্বেরও আলোচনা করিব্বাছিলেন। ইংরাজী 'ও আর্ধ্য সঙ্গীত 

বিষয়ক বিস্তর মূলাবান পুস্তক '৪ তস্তলিপি ইনি সংগ্রহ করেন এবং সেই 

সকল পুস্তক মন্থন করিয়া হিন্দ সঙ্গীত শিক্ষোপবোগী অনেক গ্রন্থ প্রচার 

করিয়াছেন । ইনি একজন জান্মনাণ অধ্যাপকের নিকট পিয়ানো শিক্ষা 

করেন। সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে এদেশে ও বিদেশে যে সকল বৃহৎ গ্রন্থ 

আছে, ইনি তাহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া “ সঙ্গীতসার" নামে 

একথানি পুস্তক গ্রচার করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতের মূলমন্ত্র এই গ্রন্থ 

আলোচিত আছে এবং বনু প্রাচীন প্রমাণ হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

ইহার অসীম অভিজ্ঞতার এবং অধ্যবমায়ের ফলে, বাঙ্গালীর সঙ্গীত বিদ্যা 
স্কৃত ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান পথে অগ্রসর হইয়াছে । বিখ্যাত সঙ্গীত 

শাস্ত্র বিশারদ লক্ষ্মী প্রসাদ মিশ্র এবং অধ্যাপক ক্ষেত্র মোহন গোস্বামীর 

নিকট ইনি বেহালা শিক্ষা করেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহার স্বরচিত ও 

সম্কলিত অনেকগুলি সঙ্গীত আছে। যন্ত্র ক্ষেত্র দীপিকা গ্রন্থে ইন্টার 
রচিত অনেক সেতারের গৎ দৃষ্ট হয়। ইহার রচিত, প্রকাশিত অথবা 
অন্থ্বাদিত গ্রন্থের সংখ্যা নৃন্তাধিক পর্ধাশানি হইবে। ইনি একজন. 
স্থবাদক ছিলেন। নাট্যকল সম্বন্ধেও ইহীর অনেক কীত্তি বিদামান। 

ইনি কন্পার্ট বাগ্ঘ প্রণালীর অনেক গং প্রস্তুত করেন। হিন্দু সঙ্গীতের 
প্রধান পরিপোষক বলিয়া সৌরীন্ত্র মোহনের এনাম চিরম্মরণীয় থাকিবে। 
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ইনি ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা দেশে ও বিদেশে প্রচার করিবার জন্ত বু 
অর্থ বায় করিয়াছিলেন। ইহার সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি 

লিখন প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ইনি রাগ রাগিণীর মৃদ্তি কল্পনা করিয়া 
চিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই সকল চিত্রের কল্পন! সম্পূর্ণ মৌলিক 
এবং রাগাদিতু ভাববাঞ্জক। প্রত্ব সম্বন্ধেও ইনি বিবিধ পুস্তক রচনা 

করেন। সেগুলিও গভীর গবেষণার পরিচায়ক । ইহীর চিত্রশালা বনু 

মুল্যবান চিত্রে শোভিত ছিল। তিনি কেবল পুস্তক রচনা করিয়াই 

ন্ান্ত হন নাই ; পরন্ত আপনার ব্যয়ে সঙ্গীত বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়৷ 

বনু সঙ্গীত বিদ্কা বিশারদের সাহাব্য শিক্ষার্থীধিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। 

ইহীর প্রদত্ত ভারতীয় বাদ্যযন্্গুলি ভারতীয় মিউজিয়মের বহু মূল্য 
সংগ্রহের মধ্যে পরিগণ্তি। হানি ভারতীয় বিভিন্ন রাগ রাগিণী সংযোগে 

ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার পন্থা উদ্ভাবন এবং ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীতের 

বাঙ্গাল! অনুবাদ করিয়। লগডনের জাতীয় সঙ্গীত সমিতির নিকট বিশেষ- 

রূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ থুঃ বিপুল অর্থবায়ে কলিকাতা 
চিৎপুর রোডে “ বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়”' প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৫ খুঃ 

এপ্রিল মাসে আমেরিকার ফিলেডেল ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “ডকটার 

অব মিউজিক্” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ থুঃ ডিসেম্বর মাসে স্বীয় 
ভারত সমআাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করিলে 

সৌরীন্দ্রমোহন বঙ্গতাঁষায় তাহার অভ্যর্থনা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। 

১৮৭৯ ্ঃ হইতে ইহার বন্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় বন্গী় গবর্ণমেন্ট হইতে 
সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ১৮৮০ খঃ ইনি “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৮৮১ থ্ঃ ইনি “ বেঙ্গল একাডেমিক অব মিউজিক ” সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ১৮৮২ খৃঃ সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ বলিয়া স্বর্গীয় মহারাণী 
ভিন্টোরীয়া ইইাকে “কে-দি-আই-ই” উপাধি প্রদান করেন এবং উত্ত' 

বংসর কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হন। “নাইট” উপাধি 
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বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি প্রথম লাভ করেন। সঙ্গীত বিদ্যানত্রে সৌরীন্্ু 
মোহন বিশ্ববিশ্রত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শক্তিশালী গুণগ্রাহী 

রাঁজগ্যবর্গ হইতে ইনি উপাধি, সম্মান ও পারিতোধিকণ্প্রাপ্ত হন। এদেশে 
আর কাহারও ভাগো এরূপ ঘটে নাই। রোমের পোপ ত্রয়োদশ 

লিয়ো, ইহাকে উপাধি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইনি 

তথায় যাইতে পারেন নাই । বেলজিয়মের রাজ দ্বিতীয় লিওপোল্ড ইহাকে 

রৌপ্যপদ্ক উপহার প্রদান করেন। জান্মাণ সমাট প্রথম উইলিয়ম, 

গ্রীদের রাজা ভিকটার ইমান্গুল, ইটালীর রাজ! প্রথম হাম্বাট প্রভৃতি 

ইউরোপের রাজন্যবর্গ ইহাকে স্ব স্ব চিত্র উপহার প্রদান করেন। নাইট, 
কমাগ্ডার অব দি অর্ডার অব ক্রাউন অব ইটালি; মেম্বর অব দি ভর্ডার 
অব ফান্সিস জোসেফ. অব অষ্ট্িয়া ) আল.বাট অব স্যাস্কনি; ফেডারিক 

অব উটেমবার্গ ) লিয়োপোল্ড অব বেলজিয়ম ; ডানেন্বাগগ অব ডেনমার্ক; 

ভাষা অব সুইডেন; দি ফেঞ্চ রে-পাবলিকান্ অর্ডার ; ড্েগুণ অব ত্রণাম্) 

ড্যানিলো অব মটিনিগ্রো। ; ক্যাপিওলোনী অব হাউয়াই ; নাইট. অব দি 

অর্ডার অব ক্রায়ে্ট অব পর্ভগাল; মেম্বর অব দি অর্ডার অবদি 
নেদারল্যাডেস্ ল্যায়েন ; দি লায়ন এও্ড সন অক গ্রাসিয়া ১ বাঁসা বামলা! 

অব শাম; পুমিং অব চীন) ভারতীয় সঙ্গীত নায়ক (নেপাল)) দি 

গ্রাগ্ডকর্ডন অব দি অর্ডার অব দি লিসিবারেটার ভেনিজুয়াল! ) মেম্বর 

অব দি অর্ডার অব সেপ্ট, দিসিলিয়া অব. রোম প্রভৃতির রাজসম্মানে 

সম্মানিত হইয়াছিলেন। বর্তমান জার্মান সমাট দ্বিতীয় উইলিয়ম্ 

ইহাকে নিজ প্রতিমূর্তি অঙ্কিত রাজ-চিহৃযুক্ত একখানি সম্মানপত্র প্র্লান 
করিয়াছেন; অধিকন্তু ১৯০৩ খ্রীঃ সৌরীন্দ্রমোহন প্লেগ রোগাক্রান্ত হইলে 

 কলিকাতাস্থ কন্দাল্ দ্বারা ইহার সমাচার জ্ঞাত হইতেন। ভারতবর্ষের 

মধ্যে ইনিই প্রথম বিদেশীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট হইতে সম্মানস্থচক: 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৯৬ খৃঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইভে 

২ | 
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ইনি “ডক্টার অব মিউজিক” উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজগ্রতিনিধি লর্ড 

লিটন, লর্ড রিপণ, লর্ড ডফরিণ প্রভৃতি 'লাট ভবনে সঙ্গীত জন্য নিমন্ত্রণ 

করেন। প্রতিবতসর পারদর্শী ছাত্র অথবা ছাত্রীকে একটি করিয়া! সুবর্ণ 

পদক পুরস্কার দিবার জন্য ইনি ভারতের ভূতপূর্ব ভারত সচিবের ছারা 
গুনের রয়েল, কলেজ অব মিউজিক ফণ্ডে,বছ অর্থ দান করিয়াছেন 

কলিকাতা৷ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পিতা হরকুমারের নামে এবং খুল্লতাত 

পত়ী আনন্দময়ী দেবীর নামে বৃত্তি দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 

বহু অর্থ দান করিয়াছেন। পিতৃদেবের নামে গঙ্গাসাগর দ্বীপে একটি 

পু্ষরিণী খনন এবং বরাহনগরের নিকট ভাগীরথী তীরে রাস্তা নিন্মাণ 

করিয়া দিয়াছেন। বরিশালে বালিকা বিগ্ালয় স্থাপন জন্য ভূমি দান 

করেন। কলিকাতার আল্বাট ভিক্টার কুষ্টাশ্রমে বছ অর্থ চাদা 

দিয়াছেন। বাকুড়া লেডী ডষ্চুরণ হানপাতাল নিম্মীণ কল্পে সমুদয় ব্যয় ভার 

বন করেন। বাখরগঞ্জ, বিষুপুর প্রভৃতি জেলায় ইহার জমিদারী আছে। 

কলিকাতা তালতলায় ইহার একটি বৃহৎ বাজার আছে। ইনি কলিকাতার 

জষ্টিস আব দি পিস্, বিশ্ববিষ্ভালয়ের একজন সন্ত ছিলেন। ইনি লাট- 

সাহেবের সহিত ইচ্ছামড সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

সশস্ত্র সান্্ীধারী প্রহরী রাখিবার ক্ষমতা ও ছুইটি কামান রাখিবার অনুমতি 

প্রাপ্ত হন। ইনি দদালাগী, বিনয়ী,সহৃদ ও দাতা! বাক্তি ছিলেন। মৃত্যুর 

পূর্বে প্রায় ছয়মাস কাল ইনি রোগাক্রান্ত হইয়া অবশেষে ১৯১৪ থুঃ ৫ই 

জুন পাথুরিয়াঘাটার ভূবন বিখ্যাত রাজা স্তার লৌরীন্দ্রমো্ন ঠাকুর স্বীয় 

প্রাসাদে ভবলীল স্বরণ করেন। এই কীন্ডিমান পুরুষের এঁহিক দেহের 

শেষ নিদর্শন কলিকাতার নিমতলার শ্মশান ঘাটে চিতাভন্মে পরিণত হয়। 

রাজ! বাহাদুরের জোষ্ পুত্র প্রমোদকুমার ঠাকুর অকালে পরলোক 

গমন করিয়াছেন। তিনিও পিতার স্তায় নঙ্দীত অনুরাগী ছিলেন। মধ্যম 
পুজ্র শ্রীমান প্রদ্যোংকুমার ঠাকুরকে রাজা! বাহাদুরের জোষ্ঠ সহোদর 
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মহারাজ স্তার যোতীন্ত্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। 

তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার নবাব শ্তামাকুমার ঠাকুর বাহাদুর কয়েক বৎসর 
পারস্য সম্রাটের সহকারী রাজদূত নিষুক্ত ছিলেন । * অধুনা ইনিই পিতৃ 

সম্পত্তির অধিকারী । চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শিবকুমার ঠাকুর মহোদয়ও 

পিতার স্ায় সঙ্গীত অন্তুর্গী। পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার ঠাকুর 
ব্দান্তত! গুণে যশস্বী | 

৬কালীকৃষ্ণ ঠাকুর 
দর্পনারায়ণ ঠাকুরের দ্বিতীয়া পত্বীর গে লার্দলিমোহন ও মোহিনা 

মোহন নামে ঢুই পুর জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ মোহিনীমোহনের ছুই 

পুল্র কানাইলাল ঠাকুর ও গৌপাল লাল ঠাকুর। 

গোপাল লালের পুত্র কালীরুণ ঠাকুর ১৮৪০ খুঃ পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে 

জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তৎকালীন হিন্দুকলেজে তাহার প্রাথমিক 

শিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী স্কুলে প্রবিষ্ট 

হন। অতঃপর ডভ্টন্ কলেজে কয়েক বৎসর অধায়ন করেন। তিনি 

সাধারণ সভায় প্রায় যোগদান করিতেন ন।, কিন্তু সাধারণ হিতকর কাধ্যে 

অকাতরে অর্থদান করিতেন। তাহার পুত্রদয়েরে বিবাহ উপলক্ষে বনু অর্থ 

দান করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে স্বগীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত 

বিচ্ঞানালয়ের পরীক্ষা গৃহের যন্নাদ ক্রয় করিবার জন্য বে অর্থানুকুলা 

করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সাহিত্য ৪ ধম্মসেবিগণকে, এবং 

দুঃস্থজনকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তাহার জীবিত কালেই 

তদীয় পুত্রদবয়ের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। জীবনের শেষভাগে তিনি প্রায়ই 
পৃণাতূমি ৬কাশীধামে বাদ করিতেন। অতঃপর ১৯৯৫ খুঃ সে্েম্বর 

মাসে বাঁরানসীধামেই কালাকষ্ট ঠাকুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। 



২ ভারত-গৌরব। 

প্রফুল্লনাথ ঠীকুর | 
কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জোষ্টপুত্রের একমাত্র পুত শ্রীযুক্ত ্রচুল্পনাথ ঠাকুর 

তাহার বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইনি সাধারণ হিতকর 

কার্য্য বহুঅর্থ দান করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। ইনি ধার্মিক ও 

সজ্জন বলিয়৷ লোকপ্রিয়। ইনি বিজ্ঞ, উন্নত স্বভাব, উদার ও দাতা 

ব্ক্তি। ইনি অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক । ১৯১৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে 

ইনি রামমোহন লাইব্রেরীতে, রাজ! রামমোহন রায়ের একখানি সুন্দর 

তৈলচিত্র উপহার দিয়াছেন। 

পাথুরিয়াঘাটার স্মপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়রাম ঠাকুরের 

চারি পুক্র, তন্মধো দ্বিতীয় দর্পনারায়ণ ও চতুর্থ নীলমণি ঠাকুর। এই 
নীলমণি ঠাকুর যোড়ানীকো নামক স্থানে বাদ করেন। তিনি ইংরাজ- 

দিগের অধীনে কম্ম করিতেন। তাহার তিন পুক্র, তন্মধ্যে জোষ্ 

রামলোচন ও মধ্যম, রামমণি ঠাঁকুর। জোষ্ঠ ও কনিষ্টের সন্তানাদি হয় 
নাই। মধাম পুল্র রামমণির ছুই পুত্র-দ্বারকানাথ ও রমানাথ ঠাঁকুর। 

৬দ্বারকানাথ ঠাকুর । 

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৭৯৪ খুঃ কলিকাতা! যোড়ার্সাকো প্রাসাদে 

জন্মগ্র্ণ করেন। ১৭৯৯ খুঃ পিতৃব্য বামলোচন ঠাকুবু তাহাকে 

দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে সেরবোর্ণ সাহেবের 

স্কুলে যৎসামান্ত ইংরাজী শিক্ষা! করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে শান্ত্রাদি 

আলোচনা দ্বারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন তিনি প্রথমত: ওকালতী 
বাবসায় আরম্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে কোম্পানীর অধীনে কলিকাতা 

নিম্কির কালেক্টারের সেরৈস্তাদার পদে নিযুক্ত হন।. এই কর্ম করিতে 
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করিতে শুক, লবণ ও অহিফেন্ বোর্ডের প্রধান দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। 

কয়েক বংসর এই কার্য্ে ব্রতী, থাকিয়া ১৮৩৪ খুঃ কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক 

স্বাধীন ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথম স্বাধীন ব্যবসায় আবম্ত 
করিলে ১৮৩৬ খুঃ লর্ড উইলিয়ম্ বেটিস্ক বাহাদুর তাহাকে একথানি 
প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উইলিয়ম্ কার নুমে একজন 

ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া “কার ঠাকুর এও কোম্পানী” নামে 
একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্টা করেন। তৎপরে নীল, রেশম ও চিনির কুঠী 

স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময তিনি যথেষ্ঠ অর্থ উপার্জন করিয়া 

ক্রমে অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৩৮ খুঃ কলিকাতায় 

“জমিদার সভা” প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন অন্যতম ; সেই 

সভা অধুনা “ব্রিটিশ ইতডয়ান্থ এসোসিয়েসন্” নামে পরিচিত। ১৮৪০ খুঃ 
তিনি অসহায় ও অন্ধদিগের সাহাধ্যার্থে ডিষ্ক্ট চেরিটেবেল্ সোসাইটাতে 

দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। দেই সময়ে রাজনৈতিক সমিতি নামে 

একটি সভা স্থাপন করেন) কিন্তু অধুনা সেই সভা অন্তত হইয়াছে। 
তিন চব্বিশ পরগণার দাতব্য চিকিৎসালয়ে একলক্ষ টাকা! দান করেন। 

কনিকাতার কুষঠাশ্রমটি ঠাহারই অর্থে স্থাপিত হুয়াছে। দ্বারকানাথের 

অদম্য উৎসাহে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ ও হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত 

হয়। ডেপুটা মাজিষ্রেট পদ স্থষ্টি বিষয়ে তিনি বিশেষ হন্রবান ছিলেন। 

তিনি প্রথমতঃ একজন নিষ্ঠাবান হি ছিলেন; অতঃপর রা! রামমোহন 

রায়ের সহিত আলাপ হইলে ব্রাহ্গধন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪২ খুঃ ৯ই 

জানুয়ারী স্বীয় ভাগিনেয় চন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী 
পরমাননদ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাত্রা করেন) তথায় মহারাণী 
ভিক্টোরীয়ার মহিত সাক্ষাৎ করিলে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হন এবং রাজ 

প্রাসাদে মহারাণীর সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। মহারাণীর অনুরোধে 

দ্বারকানাথ ইংলগ্ডের সৈন্য-সম্সিলন পরিদশুন করেন। ভারতীয় কোন 
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গ্রজাস্থানীয়ের পক্ষে এপর্যন্ত এরূপ সম্মান লীভ ঘটে নাই। তীহার 

অনুরোধে মহারাণী ও তীহার স্বামী "প্রিন্স এল্বাট তাহাদের দ্ুইখানি 

বৃহৎ তৈলচিত্র কলিকাতাঁবামীগণকে উপহার প্রদান করেন; এই 

দুইখানি চিত্র এখনও কলিকাতার টাউনহল পরিশোভিত করিয়া আছে। 

দ্বারকানাথৎ ্কটুলগ্ডেও বহু সন্মান প্রাপ্ত হন। তথা হইতে ইউরোপের 

কয়েকটি জনপদ পরিভ্রমণ করেন। রোমের পোপ, ফরাসী সম্রাট 

লুই ফিলিপ, বেলজিরমের রাঁজা ও রাণী তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া 

ছিলেন । তৎপরে তথাকার অন্যান্ট দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন 

করেন। দ্বারকানাথ ইউারাপ ভ্রমণ কালে যেরূপ সমারোহের সহিত 

থাঁকিতেন, তাহাতে তিনি “ইগিয়ান প্রিন্স” এই আখা প্রাপ্ত হইয়া 

ছিলেন । তার বিষয় বুদ্ধি অত্যান্ত তীক্ষ ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অতি গ্রথর 

ছিল । '্ঞারতবর্ষের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম “জষ্টিস্ অব দি পিম্” সম্মান 

লাভ করেন। তাহার বেলগেছিয়ার উদ্ভান বিখাত। কুমারকুলি এষ্টেট, 

কটকের সম্পত্তি এবং কলিকাঁতার বিষয় সম্পত্তি তিনি রামলোচন 

ঠাকুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ গ্রীঃ তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত 

যাত্রা করেন। তংক্ালে কাইরো নগরে ইজিপ্টের রাজপ্রতিনিধি ও 

নেপলম্ সহরে ইটালীর তৎকালীন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। 
এই সময়েও ইংলগ্রেশ্বরীর নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। বিলাতগমন 

কালে তাঁহার ব্যয়ে তথ! হইতে ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া আসিবার জন্য 

ডাক্তার স্র্যাকুমার ( গুডিব) চক্রবর্তীকে সমভিব্যহারে লাইর়া বান। 

ডাক্তার গুডিবের তত্বাবধানে ভোলানাথ বন্থ, কান্ত চক্রবর্তী, 

দ্বারকানাথ বস্থু ও গোপাললাল শীল নামক চারিজন বাঙ্গালী 

যুবক তাঁহার সহিত চিকিৎসাশান্ত্র শিক্ষার্থ বিলাত গমন করেন। 

তাহাদের মধ্যে ছুইজনের শিক্ষার বায়ভার দ্বারকানাথ ঠাকুর 

বহন করেন এবং অপর ছুইজনের বায়তার গবর্ণমেপ্ট বহন করিয়া- 
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ছিলেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের 

সমাধির উপর একটি সুন্দর" স্বৃতিন্তত্ত নিম্মাণ করাইয়! দিয়াছিলেন। 

১৮৪৬ খৃঃ বেলফাষ্ট নগরে প্রিন্স, দ্বারকানাথ খ্কুর হঠাৎ মৃত্বামুখে 
পতিত হন। ক্যান্সাল্ গ্রীন নামক স্থানে তাহার সমাধি হইয়াছে। 

সমাধিস্তস্তে রজত ফলকে লিপি আছে--১৮৪৩ থৃঃ* ১লা আগষ্ট 

কলিকাতার স্ুপ্রসিদ্ধ জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল”। 

কলিকাতার টাউনহলে তাহার একটি স্থুদর প্রতিমৃত্তি মাছে। অষ্টাদশ 

বৎসর বঃক্রমকালে শোহর জেলার অন্তর্গত নরেন্্পুর নিবাসী প্রাণকৃঃ 

রায় চৌধুরীর কন্যার সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হইয়াছিল। সেই 
বিবাহে ত্রিশ সহম্র টাকা বায় হয়। তিনি মৃত্যুকালে তিনটি পুল রাখিয়া 

বান _দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্ত্রনাথ ও নগেন্ত্রনাথ ঠাকুর । 

৬দেবেন্্রনাথ ঠাকুর । 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোষ্টপুজ মহষি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ খুঃ ওরা 

আগষ্ট কলিকাতা যোড়াদীকোর প্রাসাদে তুমিষ্ট*হুন॥ তাঁহার পিতৃদেব 
পুত্রকে ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গাল! ও পারস্য ,ভাঁষা শিক্ষার জন্য বাটাতে 

বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে রাঁজা রামমোহন রায়ের স্কুলে তপ্ত 

করিয়া দিয়াছিলন। অতঃপর চতুদ্শ বর্ষ বয়সে হিন্দু কজেজে প্রবিষ্ট 

হন) তথায় কিয়দ্িবম অধায়ন করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। তাহার 

পর দ্বারকানাধ শীহাকে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত “কার ঠাকুর এগ কোম্পানী” 
এবং “ইপিয়ান ব্যাঙ্ক” প্রভৃতি বাণিজ্য কাধ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষার নিমিত্ত 

নিযুক্ত করেন । এই সময়ে সঙ্গীত ও সংস্কৃতভাষ। শিক্ষা! করিতে থাকেন 

এবং বাঙ্গীলা ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার জ্ঞান স্পৃহা 

অত্যন্ত বলবতী ছিল। তিনি সংস্কৃত মুগ্ধেবোধ, রামায়ণ, মহাভারত ও 
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'ন্তান্ত শাস্তগ্রন্থ পাঠ করেন। তৎপরে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রতি 

তাঁহার শ্রদ্ধা হয়। কিছু দিন পরে তিনি ধাঙ্গালাভাষায় একখানি সংস্কৃত 
ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৮৩৯ থৃঃ দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা রামচন্ত্র বিদ্যা 
বাগীশের সাহাধো হিন্দৃশাসান্তরত বর্গপ্রতিপাদক তত্ব সমূহের বুল 
প্রচারার্থ তন্ববোধিনী নামক একটি সভা সংস্থাপিত হয়। ১৮৪০ থ্ঃ বালক- 
দিগের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ধন্রনীতি শিক্ষা দিবার জন্য তত্ববোধিনী সভার 
অন্তত তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮৪৩ খঃ দেবেন্দ্রনাথের 
যত্ে ও বায়ে তত্বোধিনী নামক একথানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত তয়। 
প্রসিদ্ধ অক্ষয় কুমার দ্ভ মহাশয় উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ 
খঃ অষ্টাদশ জন সভোর সহিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর পূর্বক দেবেন্্নাথ 
্াহ্মধর্থে দীক্ষিত হন। ১৮৫০ খঃ “বন্গধর্ম” নামে একখানি সংস্কৃত এবং 
একখানি বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রচার করেন। তৎপরে উহা কবিবর 
ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের প্রভাকর প্রেস হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া 
প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খুঃ তিনি ব্রাঙ্মমমাজে যোগদান করেন। তীহার 
'্রাঙ্ম ধন্মের আথান” ধন্মজগতে এক অতুলনীয় বস্ত। এতদ্বাতীত তিনি 
অনেক গুলি পুস্তক প্রণম্নন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খঃ বাগীকুলতিলক 
মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেন তাহার সহিত যোগদান করেন এবং উভয়ে ব্রাহ্মধর্শোর 
উন্নতিকলে প্রবৃত্ত হন। দেবেন্্নাথ নানা স্থান হইতে তত্ব সংগ্রহ পূর্বক 
একথানি উপাসনা প্রণালী সংগঠন করিয়া তাহা পুস্তকাকারে গ্রচার 
করেন। ১৮৫৯ খ্ঃ ব্রাঙ্গধন্ম প্রচারের জন্ত মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেনকে 

সমৃতিবাহারে লইয়া সিংহল যাত্রা করেন। ১৮৬৯থুঃ তাঁহার অর্থ সাহায্য 
ভারতমাতার স্যস্তান মনোমোহন ঘোষ কতৃক “ইত্ডিয়ান মিরার” নামক 
একখানি ইংরাজী পত্র প্রচারিত হয়। ১৮৬২ খৃঃ বীরভূম জেলার অন্ত 
পাতী বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বিপুল 
অর্থবায়ে তথায় “শান্তিনিকেতন” নামে একটি স্থুরম্য অট্রালিকা নির্খাণ 
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করেন। এই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহার্থ তিনি মাসিক দেড়শত টাকা আয়ের 

সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন 1 বাহারা এই আশ্রমে আসিয়া সাধনা 

করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের আতিথোর স্থবন্দোবস্তআছে। ১৮৬৫ থঃ 

তিনি চারিজন পণ্ডিতকে বেদ অধায়ন করিবার জন্য* ৬ কাশীধামে প্রেরণ 

করেন, তীহারা তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে দেবেন্্রনাথ ব্রেদের প্ররুত 

তত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে বেদ অগ্ভৈতবাদে পরিপূর্ণ। এই সময় 

তিনি বেদকে পরিত্যাগ করিয়। ব্রাহ্মমাজ হইতে বৈদিকধর্মম উঠ্াইয়া দিয়া- 

ছিলেন। ১৮৭৮ থুঃ যোগ সাধনের নিমিত্ত তিনি হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত 

মস্ুরী পর্বতে গ্রায় চারিবৎসর কাঁল অবস্থান করেন। ১৮৮৪ খুঃ মধ্যম 

পুজ শ্রীধুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মিবিল সর্বিস পরীক্ষা দিবার জন্ম 

বিলাত প্রেরণ করেন । ১৮৯৫ খৃঃ দেবেন্রনাথ উপবীত ত্যাগ করিরাছিলেন 

এবং ত্রাঙ্মমতে কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, 

বাঙ্গালা ও পারন্ত ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। ধর্বের প্রতি সমধিক মনোবোগ 

থাকায় রাজপদ প্রাপ্ত না হইয়া “মহর্ষি” উপাধি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। তীহার দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল। প্রতি বদর 

নিয়মিতরূপে গ্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দান, করিতেন। তিনি 

ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক সভার সম্পাদক ছিলেন। জীবনের 

শেষ কয়েক বংসর একরূপ সংসার ত্যাগী হইয়া পারিবারিক বাটা 
হইতে দুরে অবস্থান করিতেন। অতঃপর ১৯০৫ থঃ ১৯শে জানুয়ারি 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ 

যোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যশোহর জেলার অন্তর্গত নরেন্তরপুর 

গ্রাম নিবাসী রায় চৌধুরী বংশের শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবীর সহিত 
দেবেন্দ্রনাথের গুভ পরিণয় হয়। তাহার সাতটা পুভ্রসস্তান ও পাঁচটা 

কন্ঠা হইয়াছিল। প্রথমা কন্তা অল্প বয়সে ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। 

মৃত্াকালে মহর্ষি চারিপুন্র ও একটা কন্যা রাখিয়া পরমগতি লাত করেন। 



২৬ ভারত-গোরৰ ৷ 

দ্বিজেন্্রনাথ.ঠাকুর। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথের জোস্পুল শ্রীধুক্ত দিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৮৪* খুঃ 

জোড়াসীকোস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন । পঞ্চম বংদর বয়ঃক্রম কাঁলে 

দ্বিজেন্্নাঞ্ সহোদর সতোন্দ্রনাথ একে পড়িতে আর্ত করেন। 

এই জময় কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত ইহার 

প্রির পাঠা পুস্তক ছিল। অষ্টম বদর বয়সে ইনি প্রথমে একটি বাঙ্গালা 

স্কুলে ভর্তি হন। দশম বৎসর বয়সে ইনি সেণ্ট পলস্ নামক এক 

ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকাল হইতেই ইহার বাঙ্গালী রচনায় 

অন্থরাগ জন্মে। সেই সময় হইতে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্োর গ্রতিৎ 

ইহার গভীর অনুরাগ হয়। ইনি পঞ্চদশ বংসর বয়ঃক্রম কালে মেঘছুত 

কাবা বাঙ্গালায় অন্ববাদ করেন। তাহার পর হইতেই তবজ্ঞানের 

আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সময় দেশীয় ও বিদেশী সকল 

শীল্বু অধাপনূন করিতে থাকেন। অবশেষে বিংশতি বৎসর বয়সে ইহার 

প্রথম রচনা তন্ববিদ্যা প্রকাশিত হয়। ইনি ভ্রয়োবিংশ বৎসর বয়সে 

প্বপ্ন-প্রয়াণ” কাব্য রচনা করেন | ব্রন্গবিদ্যা নামক গ্রন্থ মনস্বী 

দ্বিেন্্রনাথের বহু চিন্তা ;ও গবেষণার ফল। ইহা ব্যতীত ইনি কয়েক 

খানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধগুলি সভা 

বিশেষে সময়ে সময়ে ইনি পাঠ করিয়াছিলেন প্রবন্ধ প্রণয়নে ইহার 

অসাধারণ গুণপনা প্রকাশ পায়। ইনি বঙ্গের একজন প্রগাট দার্শনিক, 

কবি, নাট্যাচার্য্য ও সুগায়ক। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনশান্ত্রে ইহার 

পাণ্ডত্য দৃষ্ট হয়। ইহার ন্যায় প্রগাঢ় দার্শনিক, স্থপত্তিত, চিন্তাশীল 
লোক বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল। ইনি অস্বশান্্র ও বিজ্ঞান রীতিমত 

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি একজন অকৃত্রিম 

শ্বদেশতক্ত । আদি ত্রাঙ্গামাজের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্বশীল । 
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ইনি আদি ব্রাহ্মপমাজের জন্য অনেক উপদেশ ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন । 

বঙ্গসাহিত্োে ইহার বিশেষ অনুরাগ । ইনি অতি যোগাতার সহিত করেক 
বদর তন্ববোধিনী পত্রিকা এবং ভারতী পত্রিকার 'সম্পাদকতা। করেন। 

এই দুইথানি পত্রিকায় এবং অন্ঠান্ত অনেক মাসিক পত্রিকায় ইনি বহু 

সারবান প্রবন্ধ প্রকাশ কররয়াছেন। ইনি সাধারণ সভায় দর্শন, সাহিত্য 

ও সমাজ বিষয়ে অনেকগুলি স্্চিন্তিত এবং উপদেশপুর্ণ প্রবন্ধ গাঠ 

করিয়াছেন । ইনি কয়েক বৎসর বঙ্গীরদাহিতা পরিষদের সভাপতির 
আরনে অধিষ্টিত ছিলেন। ১৯১৪ খুঃ এপ্রেল মাসে কলিকাতার টাউন- 

হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে দ্বিজেন্্নাথ সভাপতি- 

পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। এই প্রাচীন বয়সেও ইনি অক্লান্তভাৰে 

ধম্ম, সাঁভিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করিতেছেন । আজ পর্যন্ত 

ইষ্টার সাহিত্যালোচনার কিছুমাত্র হাস হয় নাই। দীর্শনিক পণ্ডিতএবর 
দ্বিজেন্্রনাথ বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনমণ্লীর মধ্যে উচ্চস্থান গ্রহণ করিয়াছেন। 

ইনি সণালাপী, সামাজিক, নিরহঙ্কার, গুণগ্রাহী, ও প্রতিভাশালী 

বান্তি। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্তুর প্রতি ইহার গভীর শ্রদ্দা ছিল। 

শেষ বয়সে ইনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের 'মিজ্জন কুঠিরে বাদ 

করিতেছেন। ৪ 

দ্বিজেন্্রনাথের পুত্র শ্রীযুত স্ধীন্্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা হাইকোটের' 

উকীল। ইনি বঙ্গদাহিত্যে সুপরিচিত। ইহীর রচিত ছোট গল্পগুলি 

বঙ্গসাহিত্য ভাগ্ারের অমূল্য রত্ব। মঞ্ুষা, চিত্ররেখা, করষ্ক, প্রভৃতি 

কয়েকথানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনিও তাহার পিতার নায় 

নিরহস্কার ও সদালাগী। 



২৮ তারত-গৌরব। 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সতোন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৮১৯ খুঃ 
যোড়া্ীকোর প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে 

তৎকালীন: হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। স্বর্গীয় স্তার তাঁরকনাথ পালিত 

ইহারি সহপাটা ছিলেন। তৎপরে ইনি ওরিয়েট্যাল মেমিনারী স্ুলে 

কিয়দিবস অধায়ন করেন। অনন্তর কিছুকালের জন্য মেণ্ট. পল্স্ স্কুলে 
অধায়ন করিয়া, পুনরায় হিন্দুকলেজে ভন্তি হন। তথা হইতে প্রবেশিকা 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইরা কলিকাতা প্রেসিডেন্দী কলেজে প্রবেশ করেন। 

অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্য়নকালে ১৮৬০ থুঃ ইনি বিলাত 
যাত্রা করেন। তথায় গিয়া প্রথমতঃ কিছুদিন ইনি আত্মীয় জ্ঞানেন্ত্ 
মোহন ঠাকুরের বাটীতে অবস্থান করেন বিলাতে অবস্থান কালে পণ্ডিত- 

প্রবর মোক্ষমূলার ইহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৮৬২ থুঃ সত্যন্ত্রনাথ 
ইপ্ডিয়ান সিবিল দার্ষ্রিদ পরীক্ষায় উত্তীণ হন। ১৮৬৪ খৃঃ শেষভাগে 
স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ১৮৬৫ খুঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত 

আহামাদাবাদের সহকারী মাজিষ্টেট, ও কলেক্টার রূপে নিযুক্ত হইয়া 

কন্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রথম ঢুই বৎসর কালেকটারের কন্ে 

*জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণপূর্বক যথাসময়ে এ প্রদেশের আসিষ্টান্ট 
জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন ! ক্রমে উত্তরে সিন্ধুদেশ হইতে দক্ষিণে 
কর্ণাট পর্য্যন্ত বোগাই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় জজের কশ্মেই 

সতোন্্রনাথের সমুদয় কাল অতিবাহিত হয়। এইরূপে ত্রিশ বৎসরের 

অধিককাল রাজকাধ্য করিয়া ১৮৯৬ খুঃ শোলাপুরে সেসান জজ পদে 

অবস্থান কালীন ইনি রাঁজকাধ্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আধুনা ইনি 

কলিকাতার স্বীয় বাটাতে অবস্থান করিতেছেন। সতোন্ত্রনাথ বঙ্গ ভাষার 

একজন হ্থলেখক। সাহিতালোচনায় ইহার বিশেষ অন্রাগ। ইনি 
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ঈশ্বর বিষয়ক অনেকগুলি সঙ্গীত রচন! করিয়াছেন । ইনি বঙ্গসাহিতোর 

একজন সেবক। “ভারতী* প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইহীর বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বাল্যকাল হইতেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী । 

স্ত্রী স্বাধীনতা নামে ইহার একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। 

এতদ্বাতীত সচিত্র বোম্বাই চিত্র, বৌদ্ধ ধর্ম, নবরদ্বমালা, শ্রীধ্তগবদগীতা, 
মেঘদূত, গীতা (মূল ও পষ্ঠান্ুবাদ), দেবেন্ত্রনাথের জীবনী (ইংরাজী ) 

প্রভৃতি ইহার কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে । বাল্যকাল হইতেই 
বাহ্মসমাঞ্জের সহিত ইহার জীবনম্ৃত্র গ্রথিত। ১৯১২ থুঃ ১৭ই জানুয়ারি 

কলিকাতার টাউন হলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে এক সভা 

হইয়াছিল; বিকানীরের মহারাজ বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ 

করেন; তৎকালে সত্যোত্্রনাথ প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয় ফণ্ডে দশ 

সহস্র টাকা চাপা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৯১৩ থৃঃ পরলোকগত 
রার নরেন্্রনাথ সেন বাহাছুরের দ্বিতীর বাৎসরিক মৃত্যুর স্থৃতি সভার 

অধিবেশনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 

সর্ব প্রথম ভারতীয় জজ সত্যে্রনাথ শান্ত গ্রক্কৃতি, বুদ্ধিমান, এবং সৌজন্য 

গুণে নকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বনাধগ্খাত স্বর্গীয় ব্যারিষ্ট্যার 
মনোমোহন ঘোষ, সুপ্রসিদ্ধ দানবীর স্বর্গীয় স্তার তাঁরকনাথ পালিত 

মহোদয় প্রভৃতির সহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত ছিল। । 

সত্যেন্্রনাথের উপযুক্ত পুত্র শ্রীবুক্ত স্থুরেত্্রনাথ ঠাকুর ভি 

কা-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্ম, সোসাইটীর সম্পাদক । ইনি বন্গসৃহিত্যের 
একজন সেবক । সকুরা-পুষ্প, মহাভারত, প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ গ্রণয়ন 

করিয়াছেন। ইনি পরোপকারের জন্ত স্থবিখ্যাত। সত্যেন্্রনাথের বিদৃষী 
কন্যা শ্রীমতী ইন্দীর! দেবী বঙ্গদাহিত্যে স্থপরিচিতা। বঙ্গভাষার 

স্থলেখক ও কনিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার এবং অধুনা সবুজ-পত্রের 
সম্পাদক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শ্রীমতী ইন্দীরা দেবীর শ্বামী। 



৩০ ভারত-গৌরব। 

৬হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
. মহষি দেবেন্দরনাথের তৃতীয়পুত্র হেমেত্রনাথ ঠাকুর মধুর চরিত্র ও 
সৌজন্ঠের জন্য স্ুবিধ্যাত ছিলেন। মহ যখন চু'টুড়া সহরে অবস্থান 
করিতেন, ডুখন হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুর অকালে কালের করাল কবলে 

পতিত হইয়াছিলেন। 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

হেমেন্ত্রনাথের পুত্র পণ্ডিত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি ১৮৬৯ থঃ 

জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কলিকাতার সংস্কৃতি কলেজে এবং 

পরিশেষে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯০ খুঃ ক্ষিতীন্ত 
নাথ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বগীয় পিতামহের পদাস্ক অনুসরণে ইনি 
প্রথমে বরাহ্মমাজের কন্মে ব্রতী হইয়া ১৮৯২ খুঃ আদি ব্রাঙ্গসমাজের 

সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ হ্বীঃ ইনি হাবড়া মিউনি- 

দিপালিটার সহকারী, লম্পাদকের কন্ম গ্রহণ করেন। এক বৎসর পরে 
ইনি সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। এই কর্মে ইহার কৃতিত্বের পরিচয় 
অনেকেই অবগত আছেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের শাসন-বিবরণীতে 

ততসম্বন্ধে ইহার ভূয়সী প্রশংসা প্রকটিত আছে। ক্ষিতীন্রনাথ বজ- 

সাহিতোর একজন খ্যাতনামা সেবক বলিয়া গ্রসিদ্ধি সম্পন্ন । ইনি 

সরকারী কর্মের গুরুতার মস্তকে বহন করিয়াও সাহিত্য সেবায় বিরত 

নহেন। ইনি শ্ত্রীমপ্তগবদগীতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। 

তাহাতে ইহার পাঙিত্য প্রতিভাত। ইহীর প্রণীত সচিত্র অভিব্যক্তিবাদ 

গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতের সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে সাধ্যমত বিদেশীয় 

ভাব ও দৃষ্টান্ত বর্জ্জনপূর্বাক দেশীয় দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া এবং অনেক 



ঠাকুরবংশ-_ কলিকাতা । ৩১ 

গুলি চিত্র সংলগ্ন করিয়া গ্রন্থধানিকে সরম করিবার বিশেষ চেষ্টা কর! 

হইয়াছে। এতঘ্যতীত আধ্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, আধ্যত্ম ধন্ম 

ও আগ্রেয়বাদ, রাজা হরিশন্ত্র, আলাপ, ত্রাঙ্মধর্থের বিবৃতি প্রভৃতি 
ইহার কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। অধুনা ইনি ্রান্মধর্শের ইতিহাস” 

প্রণয়ন করিতেছেন। সামস্তিক প্রত্রিকাতেও ইনি মধ্যে মধ্যে গ্রবন্ধাদি 

লিখিয়া থাকেন। 

মহযি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪১ বতসর বয়সে 

ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার স্নেহণীল ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 

খখেন্্রনাথ ঠাকুর পরলোকগত ভ্রাতার কতকগুলি কবিতা পুস্তকা- 

কারে মুদ্রিত করিয়া হিতগ্রন্থাবলী নামে প্রচার করিয়াছেন। গ্রন্থের 

প্রারস্তে হিতেন্দ্রনাথের জীবনের কতিপয় প্রাণম্পর্শী ঘটনার উল্লেখ 

করা হহয়াছে। 

৬অক্ষয়কুমার ঠাকুর | 

মহধি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র অক্ষয় কুমার ঠাকুবু কলিকাতা বিশ্ব- 

বি্ভালয় হইতে এম এ, পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি কলিকাতা 

হাইকোটের এটগি হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় তাহার 

অনুরাগ ছিল। তিনি “সাহিতা কল্পদ্রম” নামক মাসিক পত্রে মহাকবি 

কালিদাসের “বিক্রমোর্কণী” সম্বন্ধে এক সারগ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া- 

ছিলেন। “সংস্কৃত চন্ত্রিকা” নামে মাসিক পত্রিকায় “হরিদ্বার ভ্রমণ” শীর্ষক, 

তাহার একটি প্রবন্ধ গ্রাকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কল্পিত 

নাম স্বাক্ষর করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি প্রচার 
করিতেন । 



৩২ ভারত-গৌরব। 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর। 
মহধি দেবেন্্নাথের পঞ্চম পুত্র প্রযুক্ত জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৮ 

থৃঃ ওরা মে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যৌবনকাল হইতেই মাতৃভাষার 
আলোচনা করিতেছেন। ইনি বহুদিন বাবৎ “ভারতী” নারী মাসিক 
পত্রিকার 'সম্পাঁদক ছিলেন। ইহার সুচিন্তিত ও স্থুলিখিত বন প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি একজন সুদক্ষ সমালোচক বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 

ইনি অনুবাদে দিদ্ধ হস্ত। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও ফরাসী ভ্রমণ 

ৃত্বান্ত ও নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি সঙ্গীত রচনায় 

স্বনিপুণ; বহু সংখ্যক জাতীর সঙ্গীত, প্রণয় সঙ্গীত, ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা 

করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । এক সময়ে তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন 

তার ইহার উপর স্তন্ত ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ অতি দক্ষতার সহিত 

ইনি “নঙ্গীত গ্রকাশিকা” নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করিষ্তছেন। 

ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন। সরোজিনী, 

অভিজ্ঞান শকুন্তলা, পুরু-বিক্রম, রজত-গিরি, ধনপ্রয-বিজয়, ইংরাজ বর্জিত 
ভারতবর্ষ, অলিকবাবু, বদন্তলীলা, হিতে-বিপরীত, দায়ে-পড়ে-দার- গ্রহণ, 

ধ্যানভঙ্গ, স্বরলিপি; গীতিমালা, অশ্রমতী, স্বপ্নময়ী প্রভৃতি বনুত্রন্থ প্রণয়ন 

করিয়াছেন। এক সময়ে ইহার অশ্রময়ী, পুরু-বিক্রম, সরোজিনী নাটক 
বঙ্গীয় রঙ্গালয় সমূহে সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। 

সাময়িক পত্রিকায় ইনি প্রায়ই প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়া থাকেন। 

ভারতের ছুঃথে যে সকল কবি সর্বপ্রথম লেখনীধারণ করেন, তন্মধ্যে 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন রেখাঙ্কন 

শিল্পী। বহুদিন পূর্বে ইনি মন্তিফ তত্বের আলোচনা করিতেন এবং 

সেই সবত্রেই মানবমুখের রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করেন। ইনি 
বনুভাষাবিৎ, সঙ্গীত শান্জ্ঞ ও সহৃদয় ব্যক্তি। 



ঠাকুরবংশ--কলিকাত!। ৩৩ 

বর্ণকুমারী দেবী । 

মহধি দেবেন্রনীথের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী. দেবী ১৮৫৭ খঃ 

সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতৃগৃহে ইনি সংস্কৃত ও 

বাঙ্গালাভাষ শিক্ষা করেন, অনন্তর বিবাহের পর স্বামীর নিকট ইংরাজী 

তাঁধায় সুশিক্ষিত হন। শিক্ষা ও ভ্ঞান ইহাকে ভারতের বিছুধী 

রধনীদিগের মধ্যে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে। ইনি ইউরোপ এবং 

আমেরিকাতেও অনেকের নিকট পরিচিত1। : বঙ্গসাহিতা সমাজে ইনিই 

নভিলামণ্ডলীর মধ প্রথম উপন্তাস প্রণয়ন করেন। ইহার প্রথম 

উপন্যাস দীপ-নির্বাণ ; এতদ্বাতীত অনেকগুলি উপন্তাস, কবিতা পুস্তক, 

নাটক ও শিশুপাঠা পুস্তক আছ্ছে । মালতী, হ্ুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ, 

নবকাহিনী, ফুলের মালা, কাহাকে, ছিন্নমুকুল, স্লেহলতা, বসন্ত উৎসব 

গীতিনাটা, গাথা, পৃথিবী, কবিতা ও গান, কৌতৃক নাট্য বা বিবিধ কথা, 

দেব কৌতুক নাটক, ক'নে বদল প্রহসন, পাকচক্র প্রভৃভি অনেকগুলি 

রপ্ত প্রচার করিয়াছেন। ১৮৮৪ খুঃ হইতে ১৮৯৫ খুঃ পর্য্যন্ত ইনি 

“ভারতী” পত্রিকার সম্পাদ্িকা ছিলেন , অনন্তর করেক বৎসর ইনার 

কণ্ঠ শ্রীমতী সরলাঝালা দেবী বি এ এ পত্রিকার দম্পাদনভার গ্রহণ 

করেন। স্বর্ণকুমারী পুনর্ধার উহার সম্পাদন ভার গ্রহণপুর্বক করেক 

বদর অতি যোগ্যতার সহিত পত্রিকা পরিচালন! করিয়া সম্প্রতি অবনর 

গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৮৬ থুঃ ইনি “সখি মমিতি' নামে একটি সমিতি 
স্থাপন করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে, 
পারে নাই। মহিলাসমাজে, শিল্লোন্নতি সাধন মানসে. ইনি, “মহিলা রা 

মেলা” নামে একটি মেলা প্রতিষ্ঠিত করিয্নাজেন, করি 7৮:52. 

নদীয়। জেলার অন্তর্থত'জয়রামপুরের বেরা ব্রি ভারত 

হিতৈষী জানকীনাথ ঘোষাল মহাশগ্রে হিতপএকাদশরররধরয়ংক্রমকানে 
৩ 
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্বর্ণকুমারীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯১৩ গঃ ২রা মে 

ভারতমাতার স্থুসস্তান জানকীনাথ ঘোঁষাল অমরধামে গমন করিয়াছেন। 

ইহার একমাত্র* পুত্র সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্যোৎল্নানাথ ঘোষালের 

সহিত ১৮৯৯ খুঃ'কুচবিহারের রাজনন্দিনী শ্রীমতী সুক্ৃতিবালা দেবীর 
শুভপরিণয হইয়াছে। তৎকালে ইংল হইতে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়া 

এবং তাহার জোষ্ঠপুত্র যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় প্রায় তিন লক্ষ 

টাকার উপটৌকন প্রেরণ করেন। স্বর্ণকুমারীর প্রথমা কন্তা শ্রীমতী 
হিরগুয়ী দেবী “সখি সমিতি” সম্পরকে সুপরিচিত ; এবং দ্বিতীয়া কন্ঠা 

শ্রীমতী সরলাবালা দেবী বি, এ, গঞ্চনদের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রামভোজ দত্ত 

চৌধুরীর পত্রী । 
(পা একজন 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

মহধি দেবেন্ত্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান কবিসমাট 

যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৯৮৬১ খুঃ ৬ই মে যোড়া্াকোর প্রাসাদে 
ভূমিষ্ট হন। অতি অল্প বয়সে ইহার বিদ্বারস্ত হয়। অষ্টম বসর 

বয়ঃক্রমকালে কলিকাতা নর্মাল স্কুলে প্রবিষ্ট হন; কিন্তু বিষ্ালয় ভাল 

লাগিল না। অতঃপর পিতৃদেবের সহিত বোলপুর গমন করেন। তথায় 

ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেম। ইংরাজি 

জ্যোতিষের পুস্তক হইতে বাঙ্গালা অন্থবাদ করিয়া এই সময় ইহীর 
বাঙ্গালা রটনা শিক্ষা হইত। তৎপরে পিতার সহিত মন্গুরি পর্বতে 

কিয়দ্দিবস বাদ করেন। অনন্তর ১৮৭৭ থৃঃ ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইহার 

ভ্রাত! সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর আহামাদাবাদ নগরে কন্ম 

করিতেন ) রধীন্নাগ কিছুদিন তথায় গিয়। অবস্থিতি করেন। শৈশব 

কাল হইতেই ইনি রামারণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের গল্প ওনিতে ভাল 
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বাসিতেন। সেই সময় হইতেই ইনি কবিতা ও গ্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত 
করেন। আহামাদাবার্দে সত্যেন্ত্রীথের লাইব্রেরীতে বসিয়া ইংরাজী 
কবিতা পুস্তক পাঠ ইহার প্রধান কার্ধ্য ছিল। তংকালে ইনি ইংরাজী 
ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। তথা হইতে “ভারতী” নায়ী মাসিক 
পত্রিকায় ইহার রচনা প্রকাশিত হইত। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বিলাত 

যাত্রা করেন। তথায় লগ্ডন 'ইউনির্ভারসিটা কলেজে অধ্যাপক মলি-- 

ভারতের তৃতপূর্ব ষ্টেট. সেক্রেটারী লর্ড মর্লি-_-সাহেবের ইংরাঁজী সাহিত্য 
বিভাগে কয়েক মাঁস অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইউরোপের নানা জনপদ 

পরিভ্রমণ পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। তদবধি রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার 
উন্নতি সাধনে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। সাহিত্য-সমাট রায় 

বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ইহার প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। 
গীতিকাব্য, কবিতা, নাটক, সাহিত্য, উপন্যাস, সমাজ অথবা রাজনীতি 

বিষয়ক প্রবন্ধ প্রণয়নে ইনি সমভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইনি কয়েকবৎসর 

“বঙ্গদর্শন” পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। এতত্যতীত অন্যান্ত অনেক 

সাময়িক পত্রিকায় ইনি কবিতা, প্রবন্ধ, গীত প্রভৃতি লিখিয় থাকেন। 

ইনি অনেকগুলি করিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন) রবীন্দ্রনাথের কবিতা 

বঙ্গভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । নাটক,, প্রহমন, উপন্যাস ইহার 
অনেকগুলি আছে; এতদ্যতীত প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গন্নের সংখ্যা নাই। 

ইনি বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রে্ঠ লেখক বলিয়। বরণীয়। রাজ! ও রাণী, 

রাজধি, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন, রাজা, ছুটার পড়া, প্রায়শ্চিত্ত, গোড়ায় 

গলদ, বৈকুষ্ঠের খাতা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, কথ চতুষ্টয়, চোকের বালি, 

নৌকাড়ুবী, গোরা, বৌঠাকুরাধীর হাট, আলোচনা, সমালোচনা, নদী, 

পঞ্চভূত, ডাকঘর, শারদোৎসব, মুকুট, রাজা প্রজা, সমূহ, গল্পগুচ্ছ, 

নৈবেগ্, স্বদেশ ও সংকল্প, কথা কাহিনী, শিশু, মায়ার খেলা, বিচিন্ত 

প্রবন্ধ, খেয়া, ইংরাজী সোপান, প্রাচীন সাহিষ্যা, হান্ত কৌতুক, বা 
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কৌতুক, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য, সাহিত্য, শাস্তি নিকেতন, 
গীতাঞ্জলী, গ্রান, চয়নিকাঁ, সংস্কৃত সৌঁপান, ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা, ইংরাজী 

পাঠ, গীতিলিপি; ভক্তবাঁণী, সমাজ, ধর্ম, গল্পচারিটা, অচলায়তন, সন্ধ্যা 

সঙ্গীত, প্রভাত, সঙ্গীত, তান্ুসিংহের পদাবলী, ছবি ও গান, কড়ি ও 

কোমল,*মোনার তরী, মানসী, চিত্রা, চৈতালি, কনিকা, ক্ষণিকা, 

কল্পনা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিদায়, অভিশাপ, ছিন্নপত্র, জীবন 

স্থৃতি, 'গীতালী, ইউরোপ যাত্রীর ডাইরী প্রভৃতি বনুগ্রন্থ ইনি প্রচার 

করিঘাছেন। সকল প্রকারের সঙ্গীত রচনায় ইনি সিদ্ধ হস্ত এবং স্বয়ং 

একজন অতি সক স্থুগায়ক | ১৯১৩ খুঃ রবীন্দ্রনাথ সঞ্নুরিবারে বিলাত 

গমূন ুরেন। তথায় ইহার কতকগুলি সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ 

“গীতাঞগুলী” নায়ে প্রকাশিত হইয়াছে । বিলাতের সাহিত্যিক সমাজ 

অনুবাদে ইহার কবিতার মাধুরী আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সহকারী 

ভারত সচিব ইহার কবিতার বিশেষ প্রশংসা! করেন । সুইডেন দেশের 

বিখ্যাত শিল্পী ও রাসায়নিক এল্ফেড নোবেল মৃত্যুকালে তাহার অধিকাংশ 

সম্পত্তি বাণীর সেবার্থে দান করিয়া যান। সেই সম্পত্তির পরিমাণ ছুই 

কোটি ছধটি লঙ্ পঞ্চাশ হাজার টাকা। তীহার অভিপ্রায় অনুসারে 

জাতি ধন্ম নির্বিশেষে উহার আয় হইতে প্রতি বৎসর পাঁচটা পুরস্কার 

দেওয়া হইয়া থাকে । এই পাঁচটার মধ্যে চতুর্থটা সর্ধশরেষ্ঠ সাহিত্যিক 

রচনার জঙ্ঠ প্রাত্ত হয়। ১৯০১--১৯১২ খুঃ পরাস্ত মাহিত্য বিভাগের 
নোবেল পুরুস্কার কেবল ইউরোপীয়গণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর ১৯১৩ থঃ 

' বাঙ্গানী কবি রবীন্দ্রনাথ উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া! -ভারতবামীর গৌরব 

রক্ষা করিয়াছেন'। ইহার পরিমাণ একলক্ষ বিশ হাঁজার টাকা। 

ররীন্ত্রনাথ জগতেরু ঘাহিত্য ভাগারে সর্বশেষ্ঠ রত্ব উপহার প্রদান করেন 

বলিঙ্জ। প্রাশ্থাত্য: জগতে তাহার এই সম্মান করিয়। ইউরোপের নোবেল, 

পুরস্কারচন্াঠত) কদিয়াছেম। - বঙ্গদেশের : জনপ্রিয় ' প্রথম গধর্ণর..লর্ভ 
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কারমাইকেল বাহাছুর কৰিসম্াট রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারের 

নিদর্শন সূচক পদক ও ডিপ্লোম! প্রদান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাত' 

গবর্ণমেন্ট প্রাসাদে যে সভা হইয়াছিল, উহাতে সুইডেনের বাঁণিজাদূত 

এবং অনেক সরকারী ও বে-নরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি 'উপস্থিত ছিলেন। 

১৯১৩ ধু ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিওিকেট রবীন্দ্রনাথকে প্ড্টার 

অব লিটারেচার (সাহিত্য)? উপাধিদানে ভূষিত করিয়াছেন। ১৯১৫ খুঃ 
ওরা জুন ভারত সমাটের জন্মদিন উপলক্ষে ডক্টার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
“নাইট” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি যেমন সাহিত্যসেবী, সেইরূপ 

্বদেশপ্রিয়। জীবিত কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। অধুনা 
ইনি অনেক সময় বৌলপুরে অতিবাহিত করেন। তথায় ইনি অনেক- 

গুলি বালক ও যুবককে প্রাচীন আধ্যরীতি অবলম্বনে ধর্মনীতি ও সাধারণ 
বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

কবিবর রবীন্দ্রনাথের বিলাত প্রত্যাগত পুত্র শ্রীধৃক্ত রথীন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শেষেন্্রূষণ চট্টোপাধ্যায় 

মহাশয়ের বিধবা কন্ঠা৷ শ্রীমতী প্রতিমাদেবীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্ত্রনাথের ছুই পুন্র-₹_ 
শযুক্ত গগনেন্ত্রনাথ ও শ্রীধুক্ত মমরেন্রনাথ ঠাকুবু। 

৬রমানাথ ঠাকুর। 

প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রমানাথ ঠাকুরু 
১৮০০ থ্ঃ ঘোড়াাকোর প্রাসাদে ভন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে 

কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষে'পযোগী কোন বিদ্যালয় না থাকায় তিনি সেরবোর্ণ 

সাহেবের স্কুলে সামান্তমাত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর গুছে 

শিক্ষক রাখিয়া স্বীয় মেধাঁবলে ইংরাজী, সংস্কৃত*ও বাঙ্গালা! ভাষায়, ফু 
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উন্নতি করেন। ১৮২৯৭ কিছুদিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। 
তিনি মহাআ! রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য ছিলেন। ১৮৩* খঃ রাজা 
রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার পর তিনি ব্রাঙ্ম সমাজের একজন টুট্টি 

নিযুক্ত হন। এই সময় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের সহযোগীতার তিনি 

“ইওিয়ারন রিফল্ধার” নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করেন। তিনি 

জমিদার সভার একজন সভ্য ছিলেন এবং গ্রজাপুঞ্জের পক্ষ হইয়া 

গবর্ণমেণ্টের সহিত বাদান্গবাদ করিতেন । জমিদার সভা বিলোঁপ হইলে 

রমানাথের উদ্যোগে ১৮৫১ খ্ঃ ব্রটাশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ নামক 
সভা সংস্থাপিত হয়। তিনি প্রথমে উহার সহকারী সম্পাদক এবং 

তৎপরে দশবত্সর কাল সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৯ খুঃ 

রেণ্ট-বিল সম্বন্ধে যে আন্দৌলন হয়, রমানাথ ঠাকুর তৎসন্বন্ধে একথানি 

দ্র পুস্তক প্রচার করিয়া সেই বিলের দৌধষ প্রাদর্শন করাইয়াছিলেন। 
তিনি স্বদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। 
তিনি হিন্দু কলেজের সম্পাদক ও শিক্ষা! বিভাগের একজন সদস্য ছিলেন । 

৯৮৬৬ খ্ঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে বরীত থাকিয়া প্রধান প্রধান 

বিষয় লইয়া! তর্ক করিতেন। কলিকাতীর প্রত্যেক সভায় এবং মিউনি- 

সিপালিটির প্রত্যেক অধিবেশনে যোগদান করিয়া দাধারণের উন্নতিকল্সে 
বত করিতেন। ১৮৭০ খুঃ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম 
সদস্য মনোনীত হন। তিনি অতি দধ্বক্তা ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ই 

ক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা স্বীয় মত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।. তিনি 
'দেশের লৌকের অভাব ও ছুঃথখ বুঝিতে পারিতেন এবং তাহা দূর 
করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। সাধারণ হিতকর কার্ধ্যে 

যোগদান করাই তাহার ব্রতম্বরূপ ছিল। তিনি রাজা প্রজায় কিরূপ 
ব্যবহার করা উচিত, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ রাঁজ- 

প্রতিনিধি লর্ড নর্থক্ূক বাহাছুর তাহাকে “রাজা” উপাধি প্রদান করেন। 
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তিনি নানা বিষয়ে রমানাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৫ থূঃ 

ডিমেম্বর মাসে যখন লোকান্তরিত ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ- 

রূপে তারতে শুভীগমন করেন, তৎকালে তাহাকে অভার্থনা করিবার জন্য 

ব্লেগেছিয়ার উদ্যানে নিমন্ত্রিত হইলে রমানাথ সেই 'অভার্থনা সমিতির 

সভাপতি মনোনীত হন। সেই সময় যুবরাজ তাহাকে একটা সুন্দর 

অন্গুরীয় উপহার প্রদান করেন এবং তারতগবর্ণমেন্ট “দি এস্ আই” 

উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খঃ দিল্লীর দরবারে রাজী 

ভিন্টোরীয়ার “ভারত রাজরাজেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে, তৎকালীন 

রাজগ্রতিনিধি লর্ড লিটন্ বাহাছুর, রাজা রমানাথের গুণের প্রশংসা করিয়া 

“মহারাজা” উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহাকে 

সেই উপাধি সম্মান অধিক দিব ভোগ করিতে হয় নাই। অতঃপর 

মহারাজ রমানাথ ঠাকুর মহোদয় ১৮৭৭ থৃঃ ১০ই জুন ইহদ্ংসার হইতে 

মহাপ্রস্থান করেন। তীহার মৃতু হইলে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড 

লিটন্ বাহাদুর, বাগ্মীকুলতিলক রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাছুরকে নিজহস্তে 

একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন) তাহাতে রমানাথের মৃত্যুতে দেশের 

যে বিশেষ ক্ষতি হইল, একথা অন্তরের সহিত বাক্ত করিয়াছিলেন। 

৩গুণেন্্রনাথ ঠাকুর | 
মহারাজ রমানাথের পুত্র গুণেন্্র নাথ ঠাকুর সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় 

বিশেষ পারদর্শী এবং তৎকালীক সাহিত্যিকদিগের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য 

ছিলেন। তাহার প্রণীত “বিক্রমোর্বশী” নাটকের একটি সুন্দর অনুবাদ 

আছে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পন্র শ্রীযুক্ত গগনেন্ত্রনাথ ঠাকুর উহা! সাহিত্য 
সমাজে প্রচার করিয়াছেন। নাট্য অভিনয় বিষয়েও তাহার বিশেষ 
উৎসাহ ছিল। তিনি.অকালে তন্গত্যাগ করিয়াছেন। . | 
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অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 

প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথের ভ্রাতুগ্ ত্র গুণেন্রনাথ ঠাকুরের কণিষ্টপুত্র শ্রীযুক্ত 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর নতি অল্প ব়গেই সরল ও সরসভাষায় গ্রস্থাদি লিখিতে 

আরগ্ত কর্রিরাছেন। ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী । 

অনেক মাদিক পত্রিকা ইহার প্রবন্ধে অলঙ্কত হইয়! থাকে । রাজকাহিনী, 

শকুন্তলা, ক্ষীরের পতল, ভারত শিল্প প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রন্থ প্রণয়ন 

করিয়াছেন। বানাকাল হইতেই ইহার চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ দুটি হয়। 

ইনি পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে বিবিধ বিষয় নির্বাচন করিয়া অনেক 

গুলি চিএ অঙ্কিত করিয়াছেন। বহু প্রদর্শনী হইতে পুরস্কার স্বরূপ 

অনেকগুলি পর্দক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতীয় পদ্ধতি অন্তপারে ইহার 

চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়! থাকে । ইনি ভারত-চিত্রকলার এক নৃতন দিক 
কুটাইযাছেন ; ইনি দেখাইয়াছেন বে, গ্রীক চিত্রকলাই চিত্রশিল্পের এক 

মাত্র মূল আদর্শ নহে ) ভারতে স্বতন্থ ভারত চিত্রকলা বর্তমান। কলিকাতা 

গবর্ণমেপ্ট আটক্কুলে ইনি এই চিত্রকল। শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিয়াছেন । 

শির ইছার আবালা অনুরাগ। প্রথমে ইন একজন ইংরাজ শিল্পীর 

নিকট পাশ্চাত্য শিরকলা শিক্ষা করেন। অধুনা ইহার শিল্পচিত্র ভারতের 
উচ্চ আধখাত্মিকভাবের আধার । ইনি পমগ্র শিল্প জগতে সুবিখ্যাত। 

ইহার চিত্রের নিপুণতা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সভ্য 

জগতের কোন বিজ্ঞ সমাজে অবিদিত নাই। শ্রীযুক্ত নন্দলালবন্থ, 

শক্ত সুরেন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্ৃতি ইহার শিষ্য। মহীশূরাধিপতির 

সভা-চিত্রকরের পুত্র শ্রীযুক্ত ভেস্কাটেগ্র! ইহার একজন শিষ্য। অধুনা 
ইনি গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ । ইহার যত গবর্ণমেন্ট 

আর্ট স্কুলে প্রাচীন চিত্র, ধাতু ও রঞ্জন শিল্পের বু নিদর্শন সংগৃহীত 

হইয়াছে। ইনি মংস্কৃত ও ,পায়স্য ভাষায় মুুপগ্ডিত। ইহার প্রতিভা 
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কেবল শিলপ্ঞানেই পর্যাবমিত নহে সাহিতান্জগতেও ইহার বিশেষ 

প্রতিষ্ঠা। চিত্র ও সাহিতা উভয় রাত্রে ইহার মিংহামন রচিত। ভারতী, 

মাধনা, গ্রবামী গ্রভৃতি মাদিক পত্রিকায় ইহার গ্রবন্ধাদি গ্রকাশিত 

হইয়া থাকে। ইহার ন্যায় একজন ্রতিভাশাদী শিল্পী এ দেখে 

জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গজননধন্ঠা হইয়াছেন। ১৯১১খ্, ১২ই ডিসেম্বর 

কলিকাঁতার টাউনহলে ডেপুটা সেরিফ মিঃ ফোলি সাহেব বাহাদুর 

নবীন ভারত সমাট গঞ্চম জজ্জ মহোদয়ের ঘোষণাবাণী পাঠ করিবার 

পর অবণীন্দ্রনাথকে একখানি “দা্টাবিকেটু অব অনার” প্রদান 

করেন। ১৯১৩৭ ওরা জুন মহানহিমাপিত ভারতেবরের জন্মতিথি 

উপলক্ষে অবনীননাথ গস আই ই” উপাধি মম্মানে ভূধিত হহয়াছেন। 

দ্বারকানাঁথের সময় হইতে এপযান্ত ঘোড়া্পাকোর ঠাকুরবংশে এই গ্রথম 

উপাধিবর্ষণ। স্বদেণী ব্যবদারের উন্নতিসাধনে ইনি সর্বদা ব্াপৃত থাকেন। 

ইনি স্বভাবত তীক্ষ বৃদ্ধি ও সরগ গ্রক্কৃতির লোক। ইছার মিষ্ট ভাষা 

ও শিষ্ট বাবহারে সকলেই মুগ্ধ তইয়! থাকেন। 





পাথুরিয়াঘাট| ঘোষবংশ। 
কলিকাতি| পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশের আদি নিবাম বর্দমান জেলার 

অন্তর্গত কোন গল্লীগ্রাম। ১৭৫৮ খু: ওয়ারেন হেষটিংম মাহে বাহাছুর 

ইট ইত্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মুি্াবাঁদের অন্তত কাশীমবাজারের 
কুঠির এজেন্ট নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিলে 

একজন দাঁলাল আবখ্বক হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংদ সাহেব তংকালে 

রামলোচন ঘোষ নামক এই বংশের এক বাক্তিকে এ কর্মে নিযুক্ত 

করেন। রামলোচন ঘোষ কাস্তবাবুর সহিত মিলিত হইয়! কার্য করিতে 

থাকেন। পরে যখন হেষ্টিংদ্ সাহেব কলিকাতায় আগমন করেন, 

সেই সময় রামলোচন কলিকাতায় আসিয়া তাহার দালাল নিযুক্ত হন। 

তংগরে ১৭৭২ খুঃ হেষ্টিংস্ সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণর পদে উন্নীত হইলে 

রামলোচন এবং তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা রামগ্রসাদ কোম্পানীর দালাল 

নিযুক্ত হন। দালালী করিয়া! রামলোচন ধঁবপুল অন্থার্জান করেন এবং 

পরিশেষে কোম্পানীর চাবিরক্ষক ও হেষ্টিংল মাহেবের দেওয়ান পদে 

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হেটিংসের অধীনে দশশাল| বনদোবস্তের 
সময় কর্ম করিয়াও যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। 

রামঘোচনের জোস্টভরাত| রামপ্রসাদ ঘোষের ঢুই পুল রামূনারায়ণ 

ও জয়নারায়ণ ঘোষ। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের পাঁচ পুত্র-জোষ্ঠ শঙচ্্ 

মধাম পুল্র বাল্যাবস্থাতেই গতান্্ হন। তৃতীয় হরিম্চনর, চতুর্থ কৃষচন্ত 
এবং গঞ্চমপুত্র কেশবচন্ত্র ঘোষ। 
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৬ শত্তৃচন্্র ঘোষ 
জয়নারায়ণেরষজ্যে্টপুজ শস্তচন্্র ঘোষ বর্দমান মহারাজের স্টেটের 

ম্যানেজার ছিলেন । ' অতঃপর ১৮৩৭ খুঃ লংভিল্ ক্লার্ক নামক জনৈক 

ব্যারিষ্টারের চেষ্টায় ও সুপারিশে শস্তচন্র একজন ডেপুটী কালেক্টার পদে 

নিধুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার চারিপুত্র--তারিনীকুমার, প্রসন্নকুমার, 

নিমাইচরণ ও নিবারণচন্তর ঘোষ। প্রসন্নের পুত্র--সত্যকুমার ঘোষ। 

৬ তারিশী কুমার ঘোষ। 

, শম্তন্দ্রের জোত্ঠপু্র তারিনী কুমার ঘোষ বর্ধমান জেলার অন্তত 

একটি ক্ষুদ্র গল্লীগ্রামে ১৮৪৮ খুঃ ২৮শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 

ডেপুটী মাজিষ্টেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা৷ আলিপুরে 

প্রায় আটবৎসরকাল ব্যাপিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কলিকাতা 

মিউনিসিপালিটার এবং ইট্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট, রেলওয়ের জন্য ভূমি ক্রয় 
কাধ্যে ব্রতী ছিলেন। এই কার্যে তৎকালীন ছোটলাট বাহার তাহাকে 

যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি বঙ্গদেশের 

ইন্স্পেক্টার জেনারেল অব. রেজিস্ট্রেশনের পদে অভিষিক্ত হইয়া সুখ্যাতি 

ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি অধীনস্থ কর্মচারীর উপকারক, বন্ধু 

বান্ধবের পরামর্শদাতা ও গবর্ণমেণ্টের সুদক্ষ কর্মচারী ছিলেন। তিনি 

উক্তপদ লাভ করিয়া রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ নৃতন ভাবে সংগঠিত করেন। 

কর্মজীবনে তাহার গুণপনায় দেশবাসী ও আফিসের কর্মচারীবৃন্দ সকলেই 

মুগ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর স্বগয় স্তার জন্ উড্বরন্ সাছেব বাহাদুর 
ইহীর গুণে বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন তীহার শাসনকালে তারিনীকুমার বঙ্গীয় 



কলিকাতা--ঘোষধবংশ । ৪৫. 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে মনোনীত হন, তৎপরে অস্থায়ী ছোটলাট, 

বোডিলনের সময়ে পুনরায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নিধুক্ত ভইয়া- 

ছিলেন। তাহার ইংরাজী লিখিবার এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, ছোটলাট 

হইতে প্রত্যেক সেক্রেটারী সকলেই তীহার লিপিপটুতায় মুগ্ধ হইতেন। 

পঁয়ত্রিশ বংসরকাঁল গবর্ণমে্টের কর্মী 'করিয়া কার্য দক্ষতার 

পারিতোধিকস্বরূপ তিনি বিশিষ্ট বৃত্তি উপভোগ করেন। কন্ম হইতে 
অবসর গ্রহণাবধি তীহার স্বাস্থা ভঙ্গ হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি মিউনি- 

সিপালিটার কমিশনার প্দ এবং শিয়ালদহ আদালতের অবৈতনিক 

মাজিষ্ট্রেটের কার্ধা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার বনুমূত্রের 

পীড়া হইয়াছিল। অতঃপর ১৯১০ খুঃ ৫ই জুলাই বঙ্গদেশের রেজেষ্টারী 
বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেল, তারিনী কুমার ঘোষ মহাশয় জর বিকারে 
জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে চারিটী পুন্রসন্তান 

রাখিয়! গিয়াছেন। 

তাঁরিনীকুমারের মৃত্যুর পর তদীয় মধাম পুজ বঙ্নদেশে ডেপুটা মাজি- 

ছ্রঁট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

তারিনীকুমারের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরতকুমার ঘোষ মহাঁশদ্ন সিবিল 

সার্তিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশের বিভাগীয় জজ পদে সমাসীন। 

জয়নারায়ণের চতুর্থ পুত্র কষ্চচন্ত্র ঘোষের তিন পুত্র; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ 

পুজ রমানাথ ঘোষকে তীয় জ্ঞাতী ভ্রাতা খেলাত চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পোষা 

পুন গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেব বাহাছুরের অনুগ্রহে রামলোচনের তিশপুত্র- 

শিবনারায়ণ, দেবনারাম়ণ ও আনন্দনারায়ণ--কলিকাতার প্রসিদ্ধ 

জমিদার বলিয়! প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। | 

রামলোচনের জোস্ঠপুত্র শিবনারায়ণের তিন বালান র্গী- 

প্রদয় ও গুরুপ্রস্ ঘোষ |. ... , * 10101 



৪৬ ভাঁরত-গৌরব। 

৬ কালীপ্রসন্ন ঘোষ । 

শিবনারায়ণের জোষ্টপু্র কালীগ্রসন্ন ঘোষ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় 
'ও সংস্কৃতশান্ত্রে বিশেষ বুযুৎপন্ন ছিলেন; অধিকন্তু পারসীঁ ভাষাও শিক্ষা 

করেন। চ্ীহার একটি বৃহ লাইবেরী ছিল। সেই বিস্তৃত পুস্তকাগারে 

'ও বিজ্ঞান চষ্চার গৃহে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ফাদার লাফৌ, রামচন্দ্র দৃত্ব, 

রেভারেও কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির সর্বদা গতিবিধি ছিল। 

১৯৪৯ থৃঃ ডিদেম্বর মাসে দর্খ্াহাটার ভীষণ অগ্নিবিপ্রবে এ লাইব্রেরী 
ভন্মীভূত হইয়া যায় ; তন্মধ্যে যে কয়েক খানি পুস্তক পাওয়া! গিয়াছিল; 
কালীপ্রসন্নের পুভ্রগণ উহ! জাতীয় বিদ্যামন্দিরে দান করিয়াছেন। তিনি 
একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; শান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতগণকে যথেষ্ট 

আন্বকুল্য করিতেন। তিনি আমরণ নানারূপ মদানুষ্ঠানের উৎসাহ 
দাতা ছিলেন। নানাপ্রকার সাধারণ হিতকর কাধ্যের সহিত তাহার 

সংঅব ছিল। সাধারণের হিতকর বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 

তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সঙ্ীতজ্ঞকে উৎসাহ দান 

করিতেন। তিনি একজন সন্তান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। নানা 

বিষয়ে স্বীস প্রতিভা প্রদর্শন পূর্বক সমাজে গণ্য হইয়া বংশের মান 
অক্ুগ্র রাঁথিয়াছিলেন। তিনি নিজ ক্ষমতায় বহু অর্থোপাঞ্জন এবং অনেক 

ভূসম্পান্তি করেন। ১৯০৮ খুঃ ওরা মার্চ কালীপ্রমন্ন ঘোষ ৫৯ বৎসর 
বয়ঃক্রম কালে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে কলিকাতার কায়স্থ 

সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মানভূম জেলায় তাহার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি 
আছে। পুরুলিয়ার সাহেববাধ নামক বৃহৎ সরোবরের তীরে তদীয় 
পুত্রগণ একটি স্তুরম্য বাটা ও উদ্যান নির্মাণ করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে 
তথায় গিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। কালীপ্রমন্ন মৃত্যুকালে ছয়টি পুত্র 

রাখিয়া গিয়াছেন। নরেন, সুরেন্্রকৃষ্, সতীন্কৃষ্চ, রাজেন্তরকৃষ্। 
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জ্ঞানেন্্রক্ষ ও অমরেন্ত্রককষ্জ ঘোষ। ইহীরা সকলেই জীবিত 

আছেন। * 

৬ দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ ও 

শিবনারায়ণের মধ্যম পুত্র ছুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের ছুই পুত্র অক্ষয় 

কুমার ও দ্বিজেন কুমার ঘোষ। অক্ষয় কুমার ঘোষ অকালে মৃত্যুমুখে 

পতিত হইয়াছেন। তাহার বিধবা পত্রী শ্রীমতী চারুশীলা দামী একটি 
গোষাণুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ দ্বিজেন্্র কুমারের মৃত্যুর পর তদীয় 

বিধবা পত্রী মাসিক দ্বাদশ শত টাকা বৃত্তি গ্রহণপূর্বক তাহার সম্পত্তি 

র্গীপ্রমন্নকে দান করেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন। 

সস তরে 

৬ গুরুপ্রসম্ন ঘোষ । 

শিবনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসন্ন ঘোষ মহাঁশয় বাগবাজারে একটি 

অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যাপি তথায় বু দীন প্রতি- 
পালন হইতেছে । তিনি মৃত্যুকালে তাহার বিষয় সম্পত্তি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। এ টাকার সুদ হইতে 
প্রতিবসর বিশ্ববিদ্যালয় “গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি* প্রদান করিয়া থযকেন। 

তিনি একটি মাত্র কন্তা রাখিয়া যান। বাগবাজার নিবাগী স্বরগীয 
অন্দলাল বন্ধু মহাশয়ের মধ্যম পুল শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বসুর সহিত 
তাহার বিবাহ হইয়াছে। 

মী 



8৮ ভারত-গৌবরব। 

৬ খেলাতচন্দ্র ঘোষ । 

রামলোচনের মধ্যমপুভ্র দেবনারায়ণের পুত্র খেলাতচন্ত্র ঘোষ 

মহোদয় দয়! দাক্ষিণ্য ও দান ধর্দের জন্য বিখ্যাত ছিলেন । তিনি উদার 

হবদয় ও লোকবৎমল পুরুষ ছিলেন। তিনি নীরবে দেশের ও দশের সেবা 

করিতেন। , তাহার অর্থান্থকুলো অনেক মদনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে । 

তনি নি ও মধুরভামী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি 

পৃথিবীর রঙ্গভূমি হইতে অপক্ছত হইরাছেন। তাহার মৃত্যুতে 

কলিকাতার জনদমাজ বিশেন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি ক 

জ্ঞাতি ভ্রাতী কৃ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুজ রমানাথ ঘোষকে গোষ্ধাপুল্র গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । 

৬ রমানাথ ঘোষ । 

নুগ্রমিদ্ধ রমানাথ ঘোষ ১৮৬৬ খুঃ কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে 

ভূনিষ্ট হন। তিচ্সি কলিকাতার হিন্ক্ুলে অধ্যয়ন করেন। অতি 

অল্প বয়দে দত্তক পিতা খেলাত চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ার তিনি 

প্রভূত বিষ্ী সম্পত্তি প্রাপ্ত ঘন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 
কষতরীয়মমাজ পুনজ্জীবীত করিবার জন্য বিশে চেষ্টিত থাকেন। তিনি 

শিক্ষা বিষয়ে আন্তরিক যন্ত্র প্রকাশ করিতেন। কলিকাতার অধিকাংশ 

শিক্ষাসমিতির সহিত তাহার সংত্রব ছিল এবং তাহাদের উন্নতি 
কন্নে বু অর্থ দান করেন। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অনুরাগ থাকায় 

তিনি কয়েকটি চতুষ্পাঠী পোমণ করিতেন। সংস্কৃত হস্তলাপি সমুহের 

পুনরুদ্ধার করিবাঁর জন্য তিনি বু অর্থ বায় করিতেন । কলিকাতায় 

“খেলাত্চন্ত্র ইন্ষ্টিটিউসন্৮ নামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
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গিয়াছেন। প্রতিবৎমর বহুছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে ম্যাটি কুলেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । ধর্ম এবং সমাজের বর্তমান নীতি সম্বন্ধ 

নিধারণ করিবার জন্য ১৮৯৪ খুঃ তিনি পণ্তিতমগুলীর এক সভা! 

প্রতিষ্ঠা করেন; এই সভা হইতেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার হত্রপাত 

হইয়াছে। বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের জন্য তাহার আস্তিক চেষ্টা 

বঙ্গবাসীর নিকট বিশেষ পরিচিত। শিক্ষাবিস্তারে তাহার অনুরাঁগ দেখিয়া 

গবর্ণমেন্ট তাহার গুণের সমাদর করিয়া ১৮৯৭ খুঃ একখানি প্রশংসাপত্র 

প্রদান করেন। ১৮৯৭ খুঃ ভীষণ ছুর্িক্ষের সময় তৃতপূর্বব রাজপ্রতিনিধি 
লর্ড এলগিন্ বাহারের পরামর্শে কলিকাতায় একটি সভা হয়; দুর্ভিক্ষ 

প্রপিড়ীত ব্যক্তিগণের সাহাধ্যার্থে একটি ভাঙার প্রতিষ্ঠার জন্য রমানাথ 

প্রথম পাচ সহস্র মুদ্ প্রদান পূর্বক স্ত্রপাত করেন। এই সময়ে 

তিনি কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনার থাকিয়া বড়বাজারের 

প্রত্তেক প্লেগরোগীর গৃহে বন্েশ্বর স্যার জন্ উডবরন্ সাহেব বাহাছুরের 

সহিত গিরা তাহাদের শুশ্রযার বন্দোবস্ত করিয়! দিয়াছিলেন। তিনি 

লেডি ডকরিণ ফণ্ডেও প্রভূত অর্থ সাহায্য করেন। কুষ্টাশ্রমের 

রোগীদিগের সেবার জন্য আড়াই সহস্র টাকা দান করেন; অধিকন্ধ 
প্রতিমাদেও যথেষ্ট সাহা্য করিতেন। তিনিওব্রিটাশ ইতিয়ান্ এসো- 
দিয়োন্ নামক জমিদার সভার একজন অন্যতম সভ্য এবং পরিশেষে 

সহকারী সভাপতি. পদে বরীত হ্ইয়াছিলেন। তিনি কোন বিষয়ে 

পক্গপাত করিতেন না এবং নির্ভীক চিন্তে 'রাজনীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেপ্টকে 

অভিমত প্রকাশ করিতেন। সাধারণ হিতকর কার্ধ্যে যোগদান তাহার, 

জীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক 
মাজে এবং মিউনিদিপাল কমিশনার পদে দুইবার অধিষ্ঠিত হইয়া- 

ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের একজন প্রধান সত্য ছিলেন এবং 

এই মশ্প্রদায়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। হিন্দুসমাজের সংস্কার 



৫ ভায়ত-গৌরব। 

এবং বিবাহের ব্যয় হাস জন্য আন্দোলন কালে ১৮৯৭ খুঃ কলিকাতা 

হাইকোর্টের তৎকালীন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার রমেশচন্্র মিত্র 

মহোদয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভিক্টোরীয়া স্থৃতিমৌধ 

ভাগারে ছুইহাজার সাতশত টাকা দীন করেন। প্লেগের সময় তাহার 
অবিশ্রান্ত'পরিশ্রম ও স্ুবনদোবন্ত দেখিয়া! বন্ধশ্বর উড্্বরন্ সাহেব ধন্যবাদ 

প্রকাশ করেন; তৎপরে ভারতগবর্ণমেণ্ট ১৯০* খুঃ “কৈশর-ই-হিন্ব৬ 

নামক মেডেল পুরস্কার প্রদান করেন। রমানাথ উদারচৰিত ও দাতা 

পুরুষ ছিলেন। প্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে বহু অতিথি সকার করিতেন। 

গবর্ণমেন্টের নিকট তিনি বিশেষ সমাদূত হইতেন। বঙ্গেশ্বর স্যার 

আলেক্জাগ্ডার মেকেঞ্জি এবং স্যার জন্ উড্বরন্ উভয়ে তাহার পাথুরিয়া 
ঘাটার প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়। আগমন করেন। ১৯০৩ খুঃ ১লা জানুয়ারি 

দিল্লীর অভিষেক দরবারে যোগদান করিবার জন্য তিনি গবর্ণমে্ট কর্তৃক 

নিমন্ত্রিত হন এবং তৎকালে “করোনেশন্ দরবার” মেডেল, ও পুনরায় 
একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রমানাথের জোস পুত্র 

কলিকাতার ইডেন্ গার্ডেনের নিকট ঘোটক হইতে পতিত হইয়া অকালে 
গতা্গ হওয়ায় শোকমন্তপ হায় তার স্বাস্থ্য ভগ হইয়া যায়। তংপরে 

তিনি বাযু পরিবর্তন ছন্য ৮ পুরুষৌত্তমধাম গিয়! প্রায় তিনমাস কাল 

অবস্থিতি করেন। অনন্তর তথাহইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার 

কিয়দ্দিবদ পরে, পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় সাতমাস কান কষ্ট- 
ভোগ্ করিয়া ১৯*৪ খুঃ ২৬শে জুলাই রমানাথ ঘোষ মহোদয় ইহলোক 

হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে ছুইটা নাবারক গৃত্র 
রাখিয়া যান। শ্রীমান্ দিদ্ধেশ্বর ঘোষ ও শ্তরীমান্ অন্য হূদ ঘোষ 
বর্তমান। 
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৬ আনন্দনারায়ণ ঘোষ । 

রাঁমলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দনারায়ণ ঘোষের তিন পুত্র--গিরীন্ত্ 
নাথ, নগেন্দ্রনাথ ও মনীন্ত্রনাথ ঘোষ । 

জ্্টপুত্র গিরীন্্রনাথের পুত্রসন্তান না হওয়ায় হের্ঘচন্দ্র* ঘোষকে 

পোষাপুত্র গ্রহণ করেন। হেবরঘচন্ত্র অপুত্রক হইলে মৃত্যুকালে বিষয় 
সম্পত্তি তদীয় ভাগিনেরকে দান করিয়া যান। 

আননদনারায়ণের কনিষ্টপুত্র মণীন্দ্রন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের ছুইপুত্র-- 
ত্রেলোক্যনাথ ও অমরনাথ ঘোষ। জ্যেষ্ঠ ত্রিলোক্যনাথের পুত্র শ্রীঘুক্ত 
ভূপেন্্রনাথ ঘোষ । কনিষ্ঠ অমরনাথের বিধবা পত্রী বিদ্যমান । 



শোভাঁবাজার' দেববংশ | 

কলিকাতা শোভাবাজার দেববংশ মৌলিক কায়স্থ। ইহাদের আদি 
নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুড়াগাছ! গ্রাম। এই বংশের জনৈক 
পূর্বপুরুষ শ্রীহরি দেব মুর্শিদাবাদের মন্লি্ষটে কর্ণবর্ণ অর্থাৎ কাণমোণ! 
গ্রামে বসতি করিতেন। 

শ্রীহরি দেবের অতি বুদ্ধ গ্রপোন্র পীতান্বর খা৷ একজন গ্রদিদ্ বাক্তি 

ছিলেন; তিনি কোন সময়ে সমস্ত ঘটক এবং কুলীমদ্দিগকে নিমন্ত্রণ 

করেন, এবং নিমন্ত্িত ব্যক্তিদিগের গমনাগমনের সুবিধার্থে একটি কু 

নদীর অংশবিশেষ ধান্দা পূর্ণ করিয়া সেতু স্বরূপ করিয়া দিয়াছিলেন) 

এজন্য লোকে তাঁহাকে “্ধান্য পীতান্বর” বলিত। গীতান্বর বঙ্গদেশের 

তাকালিক নবাবের নিকট হইতে “থা বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

তাহার পুর রুক্সিণীকান্ত দেব মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নবাবের 

মীপে কর্মের প্রার্থী হইলে, তিনি রুক্সিণীকান্তকে “ব্যবহত্তী” উপাধি 

দিয় পরগণা মুড়াগাছার অপ্রাপ্ত ব্যবহার জমীদ্রার কেশবরাম রায় 

চৌধুরীর সম্পত্তির ততবাবধারকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে 
রুক্িণীকান্তের বংশ ব্যবহর্ডী নামে পরিচিত হয় এবং তিনি উত্ত গরগণার 

পঞ্চগ্রাম নামক গ্রামে বমতি করেন। 

রুষ্িণীকান্তের পরলোক গমনের পর তাহার জোষ্ঠ পুল্র রামেশ্বর 

ব্যবহূত তাহার পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু তাহার কর্তৃত্ব সময়ে নবাব 
সরকারের গ্রাপ্য রাজন্ব অনেক বৃদ্ধি হওয়ায় কেশবরাম তাহার প্রতি 

অতন্ত তুদ্ধ হন এবং বয়ঃপরাপ্ত হইয়া তাহাকে নিজালয়ে কারারদ্ধ করিয় 
রাখেন। 
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৬রামচরণ দেব। 
রামেশ্বরের দুইটা পুত্র জন্িয়াছিল, তন্মধো দ্বিতীয় রাঁমচরণ দেব 

মুর্শিদাবাদে গমন করিরা রাজন্ব বিভাগের মন্ত্রীর মহিত পরিচিত হন এবং 

মূড়াগাছ! পরগণার রাজস্ব আরও বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক পঞ্চাশ সুহত্র টাকা 

রাজ সরকারে প্রদান করিতে* গ্রতিশ্ররত হওয়ায়, তিনি উক্ত পরগণার 

কমিপনারের পদে নিষুক্ত হন। এই পদে অভিষিক্ত হইবার পর তিনি 

স্বীর গিতাকে কারামুক্ত করিয়া কেশবরামকে কারারুদ্ধ করিয়া বৈর- 

নির্যাতন করেন। অতঃপর রামচরণ মুড়াগাছা৷ পরিত্যাগ করিয়া 

গোবিন্দপুর গ্রামে বাম করেন। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম্ নামক দুর্গের 

ভূমি এবং তন্নিকটবন্তী স্থান পূর্বে গোবিন্দপুর নামে আখ্যাত ছিল। 

নবগৃহে পরিজনদিগকে রাখিয়া রামচরণ পুনর্বার নবাবের সমীপে উপনীত 

হইলে, তিনি তাহাকে হিজলী, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমকের 

এজেন্ট ও কালেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্ধ্য স্থচারুরূপে 

সম্পাদন করিলে, নবাব তাহার প্রতি বিশেষরূপ সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 

একটি অধিকতর সম্মানের পদ প্রদান করেন। রামচরণ পরলোক 

গমন করিলে পর বিত্তাভাব প্রযুক্ত তাহার বিধবা পত্রী, তিনটা পুক্ত 

রামস্থন্দর মাণিকচন্দ্র, নবরৃষ্জ এবং পাঁচটা শৈশবা কন্ঠা লইয়া কষ্টে 

কালাতিপাত করেন। তাহার স্বামী কতৃক নির্মিত গোবিন্দপুরের 

বাটা ভাগিরথীর গস্থ হইলে তিনি সুতান্ুটার অন্তর্গত শোভাবাজারে 
আসিয়া! বাঁ করেন। 

সস 

৬রামহুন্দর দেব। 

রামচরণের জোট পুত্র রামসুন্দর দেব বয়:প্রাপ্ত হইবার পর, গঞ্চকোট 

এবং অন্থান্ন স্থানের দেওয়ান হইয়৷ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করেন। 



৫৪ ভারত-গৌরব। 

মেই সময় হইতে এই পরিবারের সৌভাগ্যরবি উদয় হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। দেওয়ান রামচরণ দেব তংকালে একজন মন্ত্ান্ত ও কৃতবিদ্য 

ব্যক্তি ছিলেন। তাহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র গোপীমোহনকে 

তীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা! নবরুষ্ণ দেব দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। 

৬গোগীমোহন দেব । 

রাজা গোপীমোহন দেব বাহাঢুর সংস্কৃত ও পারস্ত ভাষায় সুপ্ডিত 

ছিলেন। তিনি ভূগোল, জ্যোতীষ ও দঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী 

ছিলেন। ১৮৩৩ খুঃ ভারতের তৃতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম্ 

বেটিষ্ক বাহাদুর কর্তৃক গোগীমোহন “রাজা. বাহাদুর” উপাধি সম্মানে 

ভূষিত হইক্াছিলেন। ১৮৩৬ খুঃ ১৭ই মাচ্ঠ ৭৩ বৎসর বয়সে রাজা 
গোপীমোহন দেব বাহীছুর অনন্তধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি 
রাধাকান্ত দেব নামে একটিমাত্র পুক্ররত্ব রাখিয়া যান। 

অরাধাকান্ত দেব। 

গোপীমোহনের পুত্র হিন্দুসমাজ চুড়ামণি রাজা! স্তার রাধাকান্ত দেব 
বাহীছুর ১৭৮৪ খুঃ ১১ই মার্চ শোভাবাজার রাজপ্রাসাদে ভূমিষ্ট হন। 
তিনি শৈশবকালে বাঁটাতে পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন) 
তত্তিন পারস্ত ও আরবী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে 

কলিকাতা৷ একাডেমি স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি অতি অন্ন 
বয়সেই ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী ও পারশীভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্তি লাভ 
করেন। এই মহাত্মা নানা বিষ্তায় বিভূষিত হইয়াও একজন আঁদর্শ 
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হিন্দু ছিলেন। হিন্দুধর্ম তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই ধর্থের 

আলোচনা করিতে ভাল বাঁসিতেন। সকল বিষয়েই তিনি তৎকালীন 

হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন। রাজা! রামমোহন রায়ের ধর্মান্দোলন 

উপস্থিত হইলে, কলিকাতার ব্রাহ্মণ প্ডিতগণ রাধাকান্তকেই তাহাদের 

প্রতিপালক এবং সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষকরূপে আশ্রয় করেনধ তিনিও 

সেইকার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত দেশহিতকর 

বিবিধ প্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত তাহার সংশ্রব ছিল। ১৮২২ খুঃ 

বিশ্ববিধ্যাত “শব্ধ কল্পদ্রম” নামক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া তিনি 

চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। শব্দ কল্পদ্রমের কার্ধ্য সাঁধনে বু পরিশ্রম এবং 

চত্বারিংশৎ বর্ধাধিক সময় ও প্রভূত অর্থবায় করিয়া অভিধান প্রকাশিত 

হইয়! বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তাহার জন্য একটি স্বতন্ত্র মুদ্রাবনত্ 
স্থাপিত ও অক্ষর গ্রস্তত করাইয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি অবিনশ্বর 

যশঃগৌরব লাভ করেন। ইউরোপীয় বিদ্ধংসমাজ হইতে স্ব স্ব সভার 

অবৈতনিক সদস্তরূপে গ্রহণ করিয়া! তাহাকে নিয়োগপত্র প্রেরণ করিয়া- 

ছিলেন। রুসিয়ার সমাট ও ডেন্মার্কের রাজা তীহাকে একটি সুন্দর 

কারুকার্য্য সমন্বিত হীরকমণ্ডিত স্বর্ণপদক প্রেরণ করেন; তারতেশ্বরী 

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহাকে “কে-সি--আই-ই” উপাধি প্রদান করেন 

এবং উপহারস্বরূপ একটি সুবর্ণ পদক প্রেরণ করিরাছিলেন। তিনি 

ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে “ডিপ্লোমা” প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৮ 
থু; ১৭ই মে “রয়েল এসিয়াটাক্ সৌসাইটা অব্ গ্রেট ব্রিটেন এও আয়র্লও”; 

১৮৩৫ খুঃ ২৫ শে মার্চ “এসিয়াটাক্ মোসাইটা অব্ প্যারিস্ ; ১৮৪৯ থুঃ 
২৯শে জন্ুয়ারী “রয়েল, সোসাইটা অব্ নর্দান এর্টিকোয়েরিদ্ অব্ 

কোপেন্হেগেন্* ১ ১৮৫৩ হ্রী; ১লা! মার্চ “জার্মান ওরিয়ে্টেল্ সোনাইটী».) 
১৮৫৩ খঃ মে মাসে “আমেরিকেন্ ওরিয়ে্টল সোসাইটা অব্ বোষ্টন্”) 
১৮৫৪ খ্রীঃ “ই্পিরিয়ান্ একাডেমি অব্ সায়েন্ন, অব্ সেপ্টপিটার্সবার্থ*) 
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১৮৫৮ খুঃ ২৭শে এপ্রেল “রয়েল একাঁডেমি অব্ সায়েন্স, অব্ বার্লিন” 

প্রভৃতির সমিতি হইতে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ১৮২৯ শ্রীঃ যখন 

শতীদাহ নিবারণ করে মহা রাজা রামমোহন রাঁয় এবং প্রিন্স, দ্বারকাঁ- 

নাথ ঠাকুর প্রভৃতি চেষ্টা করেন, তখন রাধাকান্ত দেব ধন্মসতার অধ্যক্গ 

হইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খুঃ তাহার যত্বে “সনাতন 

ধর্মরক্ষিণী” সভা মংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ খ্রীঃ কলিকাতার “ষ্টিস 

অব্ দি পিন” এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্টেট মনোনীত হন। ১৮৩৭ খুঃ 

১০ই জুলাই তিনি “রাজা বাহাদুর” উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। 
১৮৫১ শ্রী: প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাঁনাথ ঠাকুর এবং রাধাকান্ত দেবের 

বত ব্রিটিস্ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ স্থাপিত হইলে তিনি প্রথম হইতে 

আজীবন ইহার সভাপতি পদে নিষুক্ত থাকেন। তাহাঁরই পরামর্শে 

হিন্দুগণ কলিকাতার মেডিকেল কলেজে পুন্রগণকে শিক্ষা করিতে 

দিয়াছিলেন। তৎপূর্ে সকলের মনে বিশ্বাস ছিল যে, পুত্রগণ ্রৃষ্টানী 

পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। রাজাবাহাছ্ুর স্কুলবৃক 

সোসাইটা সভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইংরাজী পুস্তকের অনুকরণে 

বাঙ্গালা “বর্ণপরিচয়” ও “নীতি কথা” নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন; 

তত্র আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি 

তদানীন্তন হিন্দু কলেজের অন্তত প্রতিষ্ঠাতা) প্রায় চৌত্রিশ বংসরকাল 
উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। তিনি 

কলিকাতা গবৃর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শক এবং কয়েক বসর 
ইহার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। কৃষি ও উদ্যান কার্য্যের উন্নতি 
করিবার জন্য যে রাজকীয় “কৃষি উদ্যান সমিতি” আছে, তিনি ইহার 

মভাপতি ছিলেন এবং কয়েকথানি পত্রিকায় কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রচার 

করেন। উদ্যান তত্ব ঘটিত একখানি পারসী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ 

্রস্তত করিয়াছিলেন । ভিনি স্ত্রী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট উৎপাহ প্রদান 
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করিতেন এবং স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিকল্সে স্বয়ং “ন্ত্ীশিক্ষা! বিষয়ক” নামে 

একথানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্কুলবুক সৌসাইটার হস্তে অর্পণ করিয়া- 

ছিলেন। প্রতি বৎসর স্বীয় 'ভবনে নবগ্রতিষ্টিত বিদ্ালয়সমূহের ছাত্র- 
বুন্দকে সমবেত করিয়া! পাঁরিতোধিক বিতরণ করিতেন। সঙ্গীতে তাহার 

বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল এবং ঠাহার যত্বে হাফ্ আখড়াই স্ষ্টি হঠী। তিনি 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় স্থপঙ্ডিত ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ কলিকাতাবাসী- 

গণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাজাবাহাছ্বরের পা্ডিত্যের এবং তাহাদের 

তক্তি সম্মানের নিদর্শনরূপে রাঁধাকান্তকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান 

করেন; অধিকন্তু সংগৃহীত অর্থদ্বারা তাহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত 

করাইয়াছিলেন। সেই চিত্রখানি এসিয়াটিক সোসাইটার একটি প্রকোষ্ঠে 

বি্কমান আছে। ১৮৬৪ খুঃ ধর্ম্াধন মানসে কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ববক 

৬বন্দাবন্ধামে গিয়া বাঁদ করেন। ১৮৬৬ গ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরীয়ার 

নিকট হইতে তাঁহার গুণের . পুরষ্কার স্বরূপ “কে দি এস্ আই” উপাধি 

সম্মান লাভ করেন। এই উচ্চতর রাজ সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই 
প্রথম প্রাপ্ত হন। উক্ত বদর ১৬ই নবেম্বর আগ্রা সহরে এক বুহৎ 

দরবার করিয়া তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স, বাহাছুর উপাঁধিসনন্দ 

প্রদান করেন। তিনি যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি মামোদ প্রমোদে বহু অর্থ 

ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তীঁহার ন্যায় সর্বজনপ্রিয়, উন্নতমনা, নির্মলচরিত্র 

মনীষী বঙ্গদেশে এ পর্যান্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেজন্য রাজাবাহাদুর 

সকল সম্প্রদীয়েরই সমাদর ও ভক্তিশ্রদ্বা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃ- 

পর ১৮৬৭ খৃঃ ১৯শে এপ্রেল হিন্দুর পবিভ্রতীর্ঘ ৬বৃন্দাবনধামে মহা 

রাজা স্তার রাধাকাস্ত দেব বাঁহাছর কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

১৮৭৩ খ্রীঃ “রাধাকাস্ত মেমোরিয়াল ফণ্ড” কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়কে রাজ 

বাহাছরের প্রতিমূর্তি অস্কিত একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদান জন্য ছুই 
সহত টাকা দান করেন। প্রতিবৎসর “বি এ” পরীক্ষোতীর্দ সর্বোৎকৃষ্ট 
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সংস্কৃতজ্জ ছাত্র এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাজাবাহাছুর 

মৃত্যুকালে মহেন্রনারায়ণ, রাজেন্রনারায়ণ ও দেবেন্্রনারায়ণ নামে তিনটা 
পুত্র সন্তান রাখিয়া পরমগরতি লাভ করেন। 

রাজ৷ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাছুর প্রথম, 

যৌবনে অঁকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন । 

মধ্যম পুত্র রাঁজেন্দ্রনারা়ণ দেব পিতার ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ ও সদাচারী 

ছিলেন। নানারূপ সদনুষ্ঠানে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি 
১৮৬৯খৃঃ ৩*শে এপ্রেল “রাজ! বাহাদুর” উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়া- 

ছিলেন। 

তাহার পুর কুমার শ্রীবুক্ত গিরীন্ত্র নারায়ণ দেব জয়েন্ট, মাজিষ্ট্রে, 

পদে নিধুক্ত হইয়া জুখ্যাতির সহিত রাজকার্ধ্য করিতেছেন । 

৬নবকৃষ্ণ দেব। 

শোভাবাজীর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নবরৃষ্ণ দেব বাহাছুর 

১৭৩২ খৃঃ কলিকাতা গোঁবন্দপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পরে 

বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ জন্ত যখন গোবিন্দপুর গ্রাম ইষ্ট 

ইত্ডিয়া কোম্পানী গ্রহণ করেন এবং ভদ্রাসন বাটা ভাগীরধীতে গ্রাস 
করিলে তীয় জননী স্তান্ুটাতে আদিয়া একটা বাটা ক্রয় করিয়া বসতি 
রুরেন। অতি শৈশবকালে নবক্কষ্চ পিতৃহীন হইলেও মাতার যত্বে ও. 

নিজের মেধাবলে অল্প বয়সে পারস্ত ভাষায় বিলক্ষণ বুুৎপত্তি লাভ করেন। 

এতদ্বাতীত ইংরাজী, বাঙ্গালা উদ ও আরবী ভাষাও শিক্ষা করিয়া- 

ছিলেন। .১৭৪৮ থুঃ কলিকাতার নুতন বাজারের সন্নিকট নকুড়ধর' 
নামে একজন ধনাট্য ব্যক্তির নিকট চাকরীর উম়েদারী করিতে, 
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থাকেন। তৎকালে ইঞ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী আবশ্তকমত তাহার নিকট 
টাকা কর্জজ করিতেন। এই সময়ে তাহার দ্বারা ইংকাঁজদিগের সহিত 

নবক্ৃষ্ণের পরিচয় হয়। ১৭৫০ খুঃ তিনি ওয়ারেন হোষ্টিংস্ সাহেবের 

পারস্যতাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। হেষ্টিংদ্ সাহেব তখন কোম্পানীর 
একজন কেরাণী ছিলেন। তিনি নবকৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্্েহ *করিতেন। 
১৭৫৩ খুঃ হেষ্টিংদ সাহেব মুশিদাবাদের অন্তর্গত কাঁশীমবাজারের কুগীতে 
প্রেরিত হইলে, তিনি নবরুষ্তকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় মাসিক ৬০২ 
টাকা বেতনে তাহাকে কোম্পানীর মুন্সীগিরি কর্মে নিযুক্ত করেন। এই 
কাধ্যে নবরুষণ এন্ধপ গারদরশিতা লাভ করেন যে, সময়ে সময়ে রবা” 
ক্লাইব তাহাকে দুরূহ দৌত্যকার্ধের ভার অর্পণ করিতেন। ১৭৫৭ থুঃ 
নবাব সিরাজদৌল! কলিকাতা আক্রমণেচ্ছায় আসিয়া হালসী বাগানে 
উমীচাদের উদ্ভানে শিবির সংস্থাপন করিলে নবকৃষ্ণ সন্ধি স্থাপনের জন্ত 
উপচৌকনসহ গিয়া দৌত্যকাধ্য করেন। তিনি প্রত্যাগমনপূর্ববক 
নবাবের দৈশ্ সংখ্যা অত্যন জানাইলে রবার্ট ক্লাইভ তৎপর দিবস প্রত্যুষে 
মিরাজকে আক্রমণ করেন। ক্লাইবের বীরত্ব দর্শনে ভীত হইয়া নবাব 
সিরাজদবৌলা তৎকালে সন্ধি স্থাপন করেন। অতঃপর ১৭৫৭ থ্ঃ ২৩শে 
জুন নবাব দিরাজদৌলা পলাশীর রণরঙ্গতৃমে পরাজিত হইয়া পলায়ন 
করিলে তাঁহার অস্তঃপুর মধ্যে যে গুপ্ত ধনাগার ছিল, তাহাতে প্রায় অষ্ 
কোটি মুদ্রার সম্পত্তি থাকে; তাহ! মীরজাফর, আমীরবেগ খা, 
উমীচাদ ও নবককষ্জ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে নবরৃষণ 
এককালীন বু অর্থ প্রাপ্ত হন। বঙ্গবিজরী লর্ড ক্লাইবের সহিত নবাবের 
প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের সম্মিলন নবরৃষ্ই ঘটাইয়। দিয়াছিলেন। 
উভয়ের মধ্যে দেওয়ানী সম্বন্ধে যে অন্গীকারপত্র লিখিত হয়, তাহার 
ভিতরেও নবরষ্ণ ছিলেন। মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধের সময় তিনি 
মেক্গর এডাম্সের মন্গে ছিলেন। দিল্লীশবপব সম্রটি সাহ আলম এবং 
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অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার মধ্যেও 

নবকৃষ্ণ ছিলেন। ১৭৬৫ থুঃ লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয়বার শাসনকর্তা হইয়া 
ভারতবর্ষে আসিয়া বারাণসী সম্বন্ধে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের সহিত 

এবং বিহার সম্বন্ধে মহারাজ দিতাব রায়ের সহিত যে চুক্তি হয়, নবরৃষণ 

তাহার মূলেও ছিলেন। এই সকল কার্য্ের জন্য লর্ড ক্লাইব সন্তষ্ট হইয়া 
১৭৬৫ খুঃ দিল্লীর সমাট সাহ আলমের নিকট হইতে নবকৃষ্ণকে “রাজা 

বাহাদুর” এবং মন্নর পর্চহাজারী উপাধি সনন্দ এবং তৎসঙ্গে তিন 

সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, ঝালরদার পান্ী ও নাকাঁড়া রাখিবার অধিকার 

আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। পরব্সর ১৭৬৬ খুঃ “মহারাজা বাহাছুর”ও 

বষ্ঠহাজারী উপাধি এবং চারি সহজ অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার অধিকার 

দিশ্লীশ্বরের নিকট হইতে লর্ড ক্লাইব আনাইয়া দিয়াছিলেন। অরধিকল্ত 
পারস্ত ভাষার খোদিত একটা স্বর্ণ পদক পুরস্কার প্রদান করেন। 

এই উপলক্ষে লর্ড ক্লাইৰ তাহাকে সম্মানস্চক পরিচ্ছদ, রত্ব ভূষণ, 

তরবারি, ঢাল, অশ্ব, গজ প্রভৃতি দান করেন; অধিকন্ত প্রাসাদ 

রক্ষার জন্ত সিপাহী সৈম্ত প্রদান করেন। খেলাৎ গ্রহণাস্তর মহারাজ 

নবরুষ্ণ মহাসমারোহে গজপুষ্ঠে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন। 

তৎপরে কোম্পানীর বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর মুতসুদ্দি পদে 

অভিষিক্ত হন। 

নবকৃষ্ণের উপর (৯) মুন্দীর দপ্তর অর্থাৎ পারন্ত বিভাগের ফেক্রেটারী 
অফিস্, (২) আরজবেগী দপ্তর অর্থাৎ যেস্থানে আবেদন সকল গৃহীত 

হইত, (৩) জাতিমালা কাছারি অর্থাৎ যে স্থানে জাতি ঘটিত অভিযোগের 

বিচার হইত, (৪) খাজনা থানা অর্থাৎ যে স্থানে কোম্পানীর মুদ্রা রক্ষিত 

হইত, (৫) মাল আদালত অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার রাজস্ব সন্বন্বীয় বিচারা- 

লয় এবং (৬) তহমীল দপ্তর অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার কালেক্টারের 
অফিদ্ প্রভৃতি ত্তাহার হস্তে অর্পিত ছিল) রাজ বাটাতে অবস্থিতি পূর্বক 
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তিনি কল কার্ধ্য পরিচালনা করিতেন। পরন্ত ১৭৭০ খৃঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ 

সাহেব তাঁহাকে বর্ধমানের তদানীন্তন নাবালক মহারাজকুমার তেজচন 

রায় বাহাদুরের অভিভাবক এবং বর্ধমান রাজসরকারের ম্যানেজার 

স্বরূপে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৮ থ্ঃ হেষ্টিংদ্ সাহেব তাহাকে নপাড়া 

প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে স্তানুটার জমিদারী স্বত্ব গ্রদরান* করেন। 

ক্রমে ক্রমে লর্ড ক্লাইব এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুগ্রহে মহারাজ বাহাদুর 
অতুল ধরশ্বর্ধ্যর অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজবাটির “দেওয়ান খানা” 

নামক বৃহৎ হলগৃহটা পলাশীর যুদ্ধের স্মরণার্থ তিনি নিম্মীণ করাইয়া- 

ছিলেন। মহারাজ একজন নিষ্ঠাবান হিদু ছিলেন। ছুর্গোৎবের 

সময় কলিকাতার হিন্দু, মুপলমান, ইদী, ইংরাজ প্রভ্ৃতিকে নিমন্থণ 
করিতেন। সেই সময় গবর্ণর জেনারেল এবং প্রধান প্রধান রাজ- 

পুরুষগণ মহারাজের প্রাসাদে আগমন করিতেন। তিনি স্বীয়ভবনে 

্রীত্রীগোগীনাথ জীউ ও শ্রীন্রীগোবিন্দ জিউ নামক ছুইটা দেবমুতি 

প্রতিষ্টিত করেন। দৌঁলঘাত্রা, জন্মাষ্টমী ও চড়কের সময় তিনি 

বছু অর্থ ব্যয় করিতেন। মাহেশের শ্রীশ্রীরাধাবল্লব জীউর সেবার্থ 

বল্পবপুর নামে একখানি তালুক দান করেন। তাহার বিদ্যান্ুরাগ যথেষ্ট 

ছিল। স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চান্বন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ 

বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার, অনন্তরাম বিগ্যাবাগীশ, প্রভৃতি মহারাজের সভার 

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বনুযত্বে ও ব্যয়ে পারস্ত এবং সংস্কৃত ভাষায় 

লিখিত অনেকগুলি লিপি সংগ্রহ করেন। মহারাজ কলিকাতার গঙ্গা- 

তীরে ছুইটি ইষ্টক নির্মিত ঘাট প্রস্তত করাইয়াছিলেন। তিনি মাতৃ 
শ্রাদ্ধ অতি দমারোহে সম্পাদন করেন। সেই উপলক্ষে প্রায় দশ লক্ষ 

টাকা ব্যয় হয়। বেহালা হইতে কুন্পী পর্যন্ত দ্বাত্রিংশ মাইল দীর্ঘ “রাজার 
জাঙ্গাল” নামে তিনি একটা রাস্তা, নির্মাণ করাইম্বাছিলেন। মহারাজ 
বাং।ুর.কলিকাতি| সহরে স্বীয় নামিত একটা রাস্ত। নিজ বায়ে প্রস্তত. 
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করাইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ ব্্গদেশের নানাস্থান হইতে প্রধান কুলীন কায়স্থ 
এবং কুলাঁর্য্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন, আদান প্রদান এবং 

অন্তান্ঠ কাধ্যানুসারে তাহাদিগের কুলমর্ধ্যাদা স্থিরীকৃত হয়। তৎকালে 

সমাগত কুলীন এবং কুলাচার্ধ্যগণ নবকৃষ্ণকে একাদশ গোঠীপতি করিয়া 

বরণ করেন। এই সময় হইতেই তাহার বংশের কেহ কোন সামাজিক 
কার্যোর সভায় উপস্থিত হইলে গোঠীপতির বংশোভিব বলিয়া অগ্রে 

তাহার গলদেশে পুষ্পমাল্য ও কপালে চন্দনের ফৌটা প্রদান করা হইত; 

কিন্তু এই প্রথাটা এক্ষণে একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে । ১৭৯৭ খুঃ 
২২শে নবেম্বর মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর ইহলোক হইতে মহা- 
প্রস্থান করেন। পুত্রাভিলাষে তিনি সপ্তমবার বিবাহ করিয়াছিলেন। 

তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটা মাত্র কন্তাঁ এবং চতুর্থা পত্রীর গর্ভে 
একমাত্র পুত্র ও দুইটা কন্ঠ! জন্ম গ্রহণ করেন। পুর্বে পুত্রলাভে বঞ্চিত 

হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দরের তৃতীয় পুত্র গোপীমোহনকে পোষ্যপুত্র- 

রূপে গ্রহণ করেন। পরিশেষে ১৭৮২ খৃঃ মেমারী নিবাসী রামকানাই বস্গু 

মন্লিকের কন্তার গর্ভে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম 

রাজকৃষ্জদেব। বিষয়ের জন্য তাহারা উভয়ে তৎকালীন সুগ্রীমূকোর্টে 

বনহুতর্থ ব্যয় করিয়া মোকর্দামা করেন) অবশেষে বিষয় সম্পত্তি মমতাগে 

বিভক্ত হইয়াছিল। 

এরাজরুষ্চ দেব। | 

মহারাজ নৰরুষ্ণ বাহারের "চতুর্থ! পন্থী গর্ভে ১৭৮২ খ্ঃ রাজা 
বাজনৃষ্ণদেব বাহাহর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০১ খ্ঃ রাজরুষ্টের বিবাহ 

নহালমারোহে সম্গয় হয) ভনানীব্কন গব্ণর়:জেপানেল, প্রধান সেনাপতি 
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প্রভৃতি উচ্চতন রাজকর্দচারীগণ সেই বিবাহ অভিযানে যোগদীন করেন। 

চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য উপস্থিত ছিল। তিনিও পিতার অনুরূপ 

বুদ্ধিমান এবং সংকার্ধ্যপরায়ণ ছিলেন। হিন্দুধর্ম তাহার বিশেষ আস্থা 

ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে তাহার সন্মান ও প্রতিপত্তি 

দৃষ্ট হইত। রাজকৃষ্চ “রাজা বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইন্বাছিলেন। 
১৮২৪ থূঃ আগষ্ট মাসে রাজা রাজকৃষ্ণদেব বাহাছুর রাজলীলা সম্বরণ 
করিয়াছেন। নবম বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে খানাকুলনিৰাঁসী কুলীন- 

শেঠ রামানন্দ বস্তু সর্ধাধীকারী মহাশশের কন্তার সহিত রাজকৃষণের 

পরিণয়কার্ধ্য সম্পাদন হয়। তাঁহার আটটা পুত্র সন্তান হইয়াছিল-- 

শিবরুষ্জ, কালীরুষ্ণ, দেবীকুষ্চ, অপূর্ব, মাধবরৃষ্ণ, কমল, 

নরেন্ত্রক্ ও বাদবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর । 

 ৬শিবরৃ্ণ দেব। 

রাজা রাজকুষ্চের জ্যে্টপুত্র শিবরুঞ্ণদেব অন্নবয়সে সততা ও সুবুদ্ধি 

গুণে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নানারূপ সদন্ষ্ঠানে তাঁহার 

অন্থরাগ ছিল। তিনি মৃত্যুকালে তিনটা পুত্র তূপেন্রকুষ্ণ, যোগেন্রকুষণ ও 
অণীন্দ্রুষকে রাখিয়া! যান। জোট তৃপেন্্ররুষ্ণের ছুই পুত্র--জীতেত্ত্রকুষ্জ ও 

গিরীন্দুকুষ্জ দেব। কনিষ্ঠ মণীন্তরকৃষ্কের তিনপুত্র-_কেশবেন্রকৃষ্ণ, 

জীবেনর ও সৌরীন্্রক্ দেব। 

৬কালীরুষ্ণ দেব। 
বাজ! রাজকফের ছিতীয় পুত্র রাজ কানীক্কফ্চদেব বাহাদুর ১৮০৮ খুঃ 
শোগাধাজায প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হম। তিনি জালেলাম্, প্রেছম্ ফেল প্রভৃতি 



ঙ$ তারত-গৌরব। 

গ্রন্থের বাঙ্গালা অন্থুবাদ করিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। তিনি মহা- 
নাটকের অনুবাদ করিয়৷ মহারাণী 'ভিক্টোরীয়াকে উৎসর্গ করিলে, 

মহারাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়া তাহাকে প্রশংসা করেন। রাজা স্তার 
রাধাকান্ত দেব বাহাদ্ররের দেহত্যাগের পর কালীকঞ্চ হিন্দুসমাজের নেতা 
বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি সনাতন হিন্দুরক্ষিণী সভার সভাপতি 

ছিলেন। রাজা বাহাদুর প্রায় সকল প্রকার সদানুষ্টানেই যোগদান 

করিতেন। স্ত্রী-শিক্ষা যাহাতে প্রদারিত হয়, তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ 

দৃষ্টি ছিল; এতৎকন্পে তিনি অনেক সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। 
১৮৩৩ থঃ ভারতের তুতপুর্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বের্টিক 
বাহাদুর তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া “রাজা বাহাদুর” উপাধি সম্মানে 

ভূষিত করেন। ১৮৭৪ থুঃ ১১ই এপ্রেল রাজা কালীক্ঞ্চ দেব বাহাছুর 
কালের কবলে পতিত হইর়াছেন। তিনি চারিটী পুত্রসন্তান রাখিয়া 

যান--হরেনুকুঞ্চ, উদয়ক্চ, অতুলকৃঞঝ ও সমরেজকৃ্চ দেব। 

কালীকুষ্ণের জোষ্টপুত্র হরেন্ত্কৃ্চ দেব বাহাদুর একজন স্তু প্রসিদ্ধ 

ডেপুটা মাজিষ্টেট ছিলেন। তিনি একজন সন্ত্ান্ত ও কৃতবিদ্ ব্যক্তি 

ছিলেন। কুমার হরেন দেব গবর্ণমেপ্ট হইতে “রাঁজা বাহাদুর” 

উপাধি লাভ করেন। রাজা বাহাছুরের ছুই পুত্র--কুমার রমেন্্রুষ্ণ ও 

কুমার সত্যেন্ত্রুষ্ণ দেব বাহাছুর | 

এবমেন্ক*্ দেব। 

রাজা হরেন্দ্রকষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রমেন্ত্রকৃষ্ণ দেব বাহাছুর 

বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায় জয়েণ্ট মাজিষ্টেটের কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি 
লাভ করেম। ক্রমে জেলার মাঁজিস্টেট্: পদে উন্নীত হইয়া রাজ কার্যে 

বিশেষরপ প্রতিষ্টা লাভ করেন। . জনসাধারণের মধ্যে ও -রাজ্ররকারে 



কলিকাতা-দেববংশ। ৬৫ 

তাহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাহার সুশাসনে জেলার 

অনেক উন্নতি হয় এবং তিনি বিচক্ষণ ও কর্মাদক্ষ পুরুষ ছিলেন। বগুড়ায় 

কার্ধাকাঁজীন তাহার উদ্যোগে বগুড়ার এডওয়ার্ডপার্ক, উড্বরণ লাইব্রেরী 
ও টাউনহল সংস্থাপিত হয়। বগুড়া হইতে শেরপুর পর্য্যন্ত ্ামার 
লাইন ত্রাহারই কীর্ঠি। তিনি অমায়িক ও যশস্বী পুরুষ* ছিলেন। 

বগুড়ায় অবস্থানকালে স্বাস্থ কু হওয়ায় ১৯১৩ ৭ জুন মাস হইতে 

অষ্টাদশ মানের বিদায় গ্রহণ করেন) তাঁহার স্থানে কলিকাতার চতুর্থ 

প্রেমিডেন্সী মাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত রায় ননলাল বাগচী বাহাছুর মাজিষ্ট্র্ট 

পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯১৩ থু ৯ই সেপ্টেম্বর কুমার বাহাদুর 

গরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়ক্রম বাহান্ন বংদর 

হইয়াছিল। বমেন্তরকুষ্ণ ঢুইটী পুজু রাখিয়া গিয়াছেন--শ্রীযুক্ত কুমার 

কেশবেন্রকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কুমার সরজেন্্রকুঞ্চ দেব বাহাছুর । জোট পুত্র 

কেশবেন্্কুঞ্চ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোটে 

বাবার শাস্ত্রে ব্রতী আছেন। 

কালীকৃষ্ণের মধ্যম পু্র কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুরের পুত্র কুমার 

মদরকৃষ্ণ দেব বাহাহুর। তাহার ছুই পুত্র কুমার গুধেন্্রুষ্* ও কুমার 
ধনেন্দকৃষ্ণ দেব। এ 

কালীকৃঞ্চের তৃতীয় পুত্র কুমার অতুলকৃ্ণ দেব বাহাছুরের 

পুল কুদার নুশীলকুষ্চ দেব; তদীয় পুজ কুমার ধীরেন্ত্রুষ্জ দেব 

বাহাছুর। ্ 

কানীকুষ্চের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার অমরেন্ষ্জ দেব বাহাদুরের চাবি 

পু-_কুমার সমরেন্্রকৃ্চ। বিনোদরুষ্। গোপালকষ্ ও বীরেন 

দেব । 



৬৬ ্ ভারত-গৌরব | 

৬ দেবীকৃষ্ণ দ্েব। 

বাজ! রাজকৃষ্ণের তৃতীয় পুন্র রাজা দেবীরুষ্ঝ দেব বাহাছুর সঙ্জন 
বলিয়া অতি লৌকগ্রিয় ছিলেন। তাহার ছুই পুন্র, কুমার আননরুষ্ঃ 

ও নুরের দেব বাহাছুর। জোষ্ঠ কুমারের চারি পুন্র--কুমার 

অনাথক্ণ, মন্মথকৃ্ণ, গ্রমথকৃষ ও নুহ দেব বাহাদুর। 

কুমার শ্রীযুক্ত অনাথরুষ্চ দেব বাহাদুর বঙ্গাহিত্যের একজন পৃষ্- 

পোষক। ইনি বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ রচনায় পারিতোধিকের জন্ত কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের হস্তে ১৯১৩ থ্ঃ পাঁচ সহজ টাক দান করিয়াছেন। 

সেই টাকার সুদ হইতে গ্রতিবৎসর ছুইটা করিয়! স্বর্ণপদক প্রদত্ত হয়। 

প্রবন্ধ রচনায় কেবল মহিলাগণই অধিকারিণী। ইনি “বঙ্গের কবিতা” 

নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজ প্রভাবের পুর্ধাকাল 
পর্যন্ত বঙ্গীয় কবিগণের রচনার পরিচয় ইহাতে বিবৃত করা হইয়াছে । 

রাজা বিনয়কু্ণ ও কুমার উপেন্রকুঞ্ের মৃত্যুর পর ইনিই এখন শোভা- 
বাজার রাঁজবংশের সাহিত্যিক । 

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথরুষ্ দেব বাহাদুর “সিবিল সাবি” পরীক্ষা 

উত্তীর্ঘ হইয়া কয়েক বৎসর বঙ্গদেশের কয়েকটা জেলায় প্রথমতঃ জয়েণ্ট 

মাজিষ্ট্রেটের কন্ম করেন। অধুনা মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়! উড়িম্ 
বিভাগে রাজকার্ধ্যে নিবুক্ত আছেন। 

রাজা দেবীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার জুরেন্্রুষ্ণ দেব বাহারের 
ছুই পুত্রকুমার রূগেন্্রকু্জ ও হেমেন্্রকুষ্। দেব। জ্যেষ্ঠ কুমারের 

ছুই পুত্র--কুমার ববীন্্রকৃষ্ণ ও কুমার জ্যোতিরিনরকুষ্ঃ দেব 
বাহাদুর । 



কলিকাতা--দেববংশ। ৩৭ 

৬ অপূর্বকৃষ্ণ দেব। 
রাজা রাজকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র রাজা অপুর্বকৃষ্ণ দেব বাহাছুর বিজ্ঞ, 

উন্নত স্বভাব ও উদার ব্যক্তি ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র-_কুমারকৃ্চ 

' ও উপেন্্রকুষ্জ দেব। জ্ম্ঠ কুমার কৃষ্ণের পুত্র শ্রীধৃক্ত নারায়ণরুষ্জ দেব 

বাহাছুর। কনিষ্ঠ কুমার উপেন্ত্রু দেব বাহাদুর সাহিত্য সমাজে 

পরিচিত ছিলেন। তিনি “হবিদাসের গুপ্তকথা” নামক একখানি গ্রন্থ 

প্রকাশ করেন। তিনি আরও কয়েকখানি বাঙ্গাল! পুস্তক প্রণয়ন 

করিয়াছিলেন । ১৯১৩ খএ প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে কুমার বাহাঢ়র 

লোকান্তরিত হইয়াছেন। 

কমার উপেন্দরকুঞ্ণ মৃত্যুকালে তিনটা পুত্র রাখিয়া বান- শ্রীযুক্ত 

কমার অসীমকৃষ্ঞ, শ্ীঘুক্ত কুমার অমূলক ও শ্রীযুক্ত কুমার গুণেনরকৃষ 

দেব। জ্যেষ্ঠ অনীমকূঞ্চের দুই পুত্র শ্রীঘুক্ত অনীলকৃষ্ণ দেব কলিকাতা 

হাইকোটের একজন ব্যারিষ্টার এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরীতরুষ্জ দেব ৰি এ 

পাশ করিয়াছেন। 

রাজা রাজকৃ্জের পঞ্চম পুত্র মাধবকৃঞ্ণ দেব বাহাদুর মরলঙ্দয় ও 

ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তাহার সন্তানাদি হয় নাই। 

৬ কমলকৃঞ্ণ দেব। 

রাজা রাজকৃষ্ণের ষষ্ট পুত্র মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব ১৮২০ থুঃ* 

শোভাবাজার প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন হিন্দু কলেজে 

শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্য ও হিন্দু 
শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। গুণাঁকর এবং ভাস্কর নামক ছুইখানি 

মাসিক পত্রিকা তীহার আনুকুল্যে প্রতিষিত হইয়াছিল। সেই ছুইখানি 
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পত্রিকায় তিনি অনেক সময় প্রবস্ধাদি লিথিতেন। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, 
অন্ন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি সাধারণ 

হিতকর কাধ্যের সহিত সংলিপ্ত থাকিতেন। হিন্দুধর্দে তাহার বিশেষ 

আস্থা ছিল। ১৮৭৭ থৃঃ ১লা জানুয়ারী প্রাচীন মোগল রাজধানী 
দিল্লীর রঁজনুয় যজ্ঞে রাজ্জী ভিক্টোরিয়ার “ভারত রাজরাজেশ্বরী” উপাধি 
গ্রহণ উপলক্ষে কমলকুষ্ণ “রাঁজা” উপাধি সম্মান লাভ করেন। অতঃপর 

১৮৮০ খুঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেণ্ট তাহার গুণের বিশেষ প্রশংসা 

করিয়া “মহারাজা” উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। মহারাজের 

প্রতিষ্ঠিত ছাত্রফণ্ডের মাসিক পাঁচ টাক হিসাবে চারিটি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া 

হইয়া থাকে ; দক্ষিণ রাটীয় দরিদ্র ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষোতীর্ণ কায়স্থ 

ছাত্রগণ এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। মহারাজ কমলকৃষ্চ দেব কয়েক 

বৎসর হইল, নীলকৃষ্ণ ও বিনয়কৃষ্চ নামে দুইটি পুত্র সন্তান রাখিয়া 

দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

মহারাজ কমলকৃষ্ণের জোষ্টপুত্র কুমার নীলকু্ণ দেব বাহাদুর পবিত্র 

চরিত্রে অন্ধপ্রাসিত ছিলেন। তাহার পুত্র সন্তান ছিল না) কয়েকটি 

কন্ঠ! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

৬ বিনয়রুঞ্জ দেব। 

মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য রাজ! বিনয়কৃষ্খ দেব বাহাদুর 

১৮৬৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে শৌভাবাজার রাজবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তিনি অতি অল্প বয়সে সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 

বিনয়কুষ্ণ বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি ধনীর সন্তান 

হইলেও বিদ্বানের সংসর্গ করিতে অধিক ভাল বসিতেন। বিনয়- 
ক্ণ বাঙ্গালার শ্বারম্বত অঙ্গনের একটি আদর্শ প্রতিমা ছিলেন। 
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তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজকে সাধনার পথ. প্রদর্শন করেন। 

সাহিত্য সভা ও সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা! তীহার মনীধা সাধনার 

পরিচায়ক | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সভার তিনি একজন 

প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৯৪ খুঃ তিনি নিজ বাঁটাতে বঙ্গের 

সাহিত্য পরিষদ গ্রতিষ্ঠা করেন; অনন্তর ১৯৯ খ্রীঃ ইহা স্থানান্তরিত 
হইয়া এক বৃহৎ বাঁটাতে সংস্থাপন হইয়াছে। সাহিতা সভায় মধ্যে মধ্যে 

সারবান প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি চিত্তাশীলতা ও বছ গ্রন্থ অধ্যয়নের 

পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় “কলিকাতার ইতিহাস” 
নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অধ্যবদায় ও অনুসদ্ধিৎসার প্রভূত পরিচয় 

দিয়াছেন। এতদ্যতীত পঞ্চপুশ্গ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন 

করেন। তিনি দরিদ্রের দুঃখ মোচনে সর্বদা বদ্ধপরিকর ছিলেন। 

তজ্জন্য শোভাবাজারে “বেনাভোলেন্ট, মোদাইটা” নামক সভা স্থাপন 

করেন। এই সভার দ্বারা বু দরিদ্র ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। 

দাতব্য সভার ছারা তিনি অনেক নিরাশ্রয় রমণী ও নিঃসম্বল 

ছাত্রবুন্দের উপকার করিয়াছেন। সাধারণ হিতকর কার্যে তিনি 

বাল্যকাল হইতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কারে সর্বদা উদ্যোগী 

ছিলেন। বাক্গালার সাহিতাসমাজে ও রাজনীতি ঘটিত ব্যাপারে তিনি 

পৃষ্ঠপোষক ও উৎনাহী ছিলেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সমাজের ঘনিষ্ঠ 

মিলনকল্পে তিনি মধ্যে মধ্যে সন্সিলনীর প্রতিষ্ঠা করিতেন; সেই 

সকল সম্মিলনীতে ভারতের প্রধান সেনাপতি, বঙ্গের ছোটলাট প্রভৃতি 

উচ্চতম রাজবর্ম্চারীগণও উপস্থিত হইতেন। ভারতের ভূতপৃক্ু 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফারিণের বিদায় সভায় তাহার প্রতি ভারত- 

বাঁসীদিগ্রের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য যে আয়োজন হইয়াছিল, 
বিনয়কষ্চ তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মিউনিপিপাল 

আইনের বিরুদ্ধে তিনি প্রভৃতি আন্দোলন করিয়াছিলেন। সহবাস 
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সম্মতি আইন স্থষ্টির প্রস্তাব কালে সমগ্র হিন্দুসমাজকে জাগাইতে, 

বঙ্গবাপীর সহিত তিনি অকৃত্রিম উৎমাহে যোগদান করেন। মিউনি- 

সিপাল আইনের প্রতিবাদ জন্য তিনি দেশবাসীকে জাগ্রত করিয়া 

তুলিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ রোধের বিধি সংঙ্কল্পে তিনি স্বনামধন্য 

ক্টার গাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজ! শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 

প্রভৃতির সহিত যোগদান পূর্বক প্রতিবাদ করেন। তিনি একজন 
বিশিষ্ট বাঁজনৈতিক ছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতে তিনি নেত- 
বর্গের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্বে তিনি তীহাদিগের 

মহিত একাত্মক ছিলেন। বিনয়কষ্চ হিন্দুর সমুদ্রাত্রার একক্ন 

পক্ষপাতী হিন্দুনেতা ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি একথানি পুস্তিকা প্রকাশ 

করেন। ব্লাঁসের নিন্দা তাহার অঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 

তাহার লেখনী প্রস্থত বিলাসপ্রবন্ধ প্বঙ্গবাপী” আদর করিয়। বক্ষে 

ধারণ করিয়াছিল। তিনি একজন কর্মবীর ছিলেন। সেইজন্ 

বাঙ্গালার গণ্যমান্ত সকল ব্যক্তি তাহার অশেষ গুণের উপচয় সাঁধন 

করিতেন। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতে তাহার ভক্তি ছিল ও তাহাদের বিশেষ প্রিয় 

ছিলেন। তিনি একজন আদর্শ সংস্কারক ছিলেন এবং রাঁজকুলের 

সর্ধাবিধ সংৎকার্ধ্য প্রফুল্লতার সহিত সাধন করিতেন। তিনি কখন 

কাহারও অন্্রোধ উপেক্ষা করিতেন না এবং কাহাকেও অর্থ সাহাষা 

করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। তিনি কলিকাতা মিউনিপিপালিটার কমি- 

শনার, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, মেও হাসপাতালের অবৈতনিক, 
ক্যাম্েল হাসপাতালের অন্যতম তত্বাবধায়ক, আলিপুর ডিষ্টি্ট বোডের 

সভ্য এবং কলিকাতার অনেকগুলি পুস্তকালয়ের পৃষ্ঠটপোষকরূপে দেশের 
অনেক কার্ধ্য করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ সদনুষ্ঠানের অগ্রণী ছিলেন। 
ফলতঃ বর্তমান সময়ে শোভাবাজার রাজবংশের গৌরব বনু পরিমাণে 

তাহার দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। কলিকাতা মিউনিসিপালিটাতে তিনি 
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গবর্ণমেণ্ট কতৃক মনোনীত সদস্তরূপে কয়েক বতমর কার্য করিয়া- 

ছিলেন। তিনি বহুবিধ প্রশংসনীয় ও স্বদেশে হিতৈধণাঁমূলক 
জনহিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া তাহার যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। 

১৮৯৫ গ্রাঃ গবর্ণমেপ্ট বিনয়কষ্ণকে “রাজা” উপাধি প্রদান করেন। 
“কৈশরী-হিন্দ, মেডেল” যখন প্রবন্তিত হয়, তৎকালে বিনয়কৃষ্ণ প্রথমতঃ 

এ মেডেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াঁছিলেন। ১৯০৭ গ্রীঃ তিনি “কলিকাতা! 

এতিহাসিক সমিতি” নামক সভার সহকারী সভাপতি মনোনীত 

হন। ১৯১০ শ্রীঃ ২৪ শে জুন ভারত সম্রাট পঞ্চমজঙ্জ মহোদয়ের জন্ম- 
তিথি উপলক্ষে তিনি প্রাজা বাহাদুর” উপাধি ভূষণে বিভূষিত হইয়া- 

ছিলেন। উক্ত দিব বঙ্গের লোকান্তরিত ছোটলাট স্তার এডওয়ার্ড 

বেকার বাহাদুর শোভাবাজার রাজবংশ কুলতিলক বিনয়রুঞ্ণকে উপাধি 

সনন্দ প্রদান করিবার জন্য এক দরবার করিয়াছিলেন। কলিকাতার 

ভতপুব্ব বড়লাট লর্ড মিণ্টে। বাহাদুরের প্রস্তরময়ী মুদ্ত স্থাপন জন্য যে 
স্মৃতি ভাগ র প্রতিষ্ঠিত হয় ; ১৯১০ খ্রীঃ উক্ত ভাগ্ারে রাজা বাহাছুর.এক 

সহস্র মুদ্রা টাদা দিয়াছিলেন। ১৯১ থুঃ স্বগায় ভারত সমাট সপ্তম 

এঢওয়াডের স্থৃতিভাগ্ডারে তিনি তিন সহস্র টাকা দান করেন । ১৯১১ খ্রীঃ 

কলিকাত৷ সহরে নবীন ভারত রাজরাজেশ্বরের অভার্থনা আয়োজন কনে 

চাদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে রাজা বাহার আড়াই হাঁজাধ টাকা! 

দান করেন। ১৯১২ খ্রীঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার রাজপ্রাসাদে ভারত 

সম্রাট ও ততপত্বীর এক মঙ্গলিশ বদিয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় 

অভার্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাব বাহাছুর বিনয়- 

কুষ্ণকে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি 

মাসে রান্ধা বিনয়রুষ্ণের সহধর্িণী রাণী শ্রীমতী জ্যোতিশ্য়ী দাসী, রাজ 

প্রতিনিধি পত্রী পঁডি স্ষাাভিঙ মহোদয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে 

লইয়! গিয়াছিলেন। রাজা! বাহাদুর বহুমূত্র গীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। 



এ ভারত-গৌরব। 

অতঃপর রাজ! বিনয়ক্ক্চ দেব বাহাছ্ুর ১৯১২ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর বঙ্গমাতাঁর 

ক্রোড় হইতে নিউমোনিয়া রোগে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ 

-১লা আগষ্ট মান্তবর ডিউক সাহেব বাহাছুর শোভাবাজার বেনাভোলেণ্ট, 

লোমাইটার দভামনিরে রাজা বাহাদুরের একটি সুন্দর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেম। স্বর্গীয় অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ধাধিকারী মহাশয়ের কন্ঠা 
প্রীমতী জ্যোতিশ্বর়ীর সহিত তাহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজা 
বাহাদুর আটটা পুত্র ও তিনটি কন্তা রাখিয়া গিয়াছেন। কুমার শ্রীযুক্ত 

প্রফুলকুষ্জ বি এ, গ্রমোদকষ্ণ, প্রছ্যয়কৃষ্, প্রকাশক, প্রভাতকৃষ্ণ, 

প্রভাসকঞ্, প্রত্যুষরুষ্ণ ও প্রমথকৃঞ্জ দেব বাহাছুর। 

৬ নরেজরুফ্ণ দেব। 

রাজা রাজরুষ্জের সপ্ুম পুত্র মহারাজ স্যার নরেন্ত্রকুষ্$ দেব বাহার 

১৮২২ খুঃ ১০ই অক্টোবর শোভাবাজার রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি প্রথমে হিনদুকলেজে বিছ্যারস্ত করেন। ক্রমে স্বীয় ধীশক্তি বলে 

ইংরাজীভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ থুঃ বঙ্গদেশের 

প্রথম ছোটলাট স্যার ফেড়রিক হালিডে পাহেৰ মন্্রান্ত বংশমন্তৃত ব্যক্তি- 

গণের জন্য একটা নুতন পদের সৃষ্টি করেন এবং তাহার একটি পদ 

নরেন্রুষ্ণকে প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কয়েকবৎসর পরে 

সেই কন্ম পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৫ থৃঃ গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থরুক 
তাহাকে পরাজা* উপাধিতে ভূষিত করিয়! ভারতীয় ব্যবস্থাপক মভার 

সন্ত নিযুক্ত করেন। ১৮৭৭ থুঃ ১লা জাহুয়ারি মহারাণি ভিক্টোরীয়ার 
“ভারতেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীর রাজদরবারে তিনি নিমন্ত্ি 

হইয়া বড়লাট ভবনে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সেই 



কলিকাতা--দেববংশ ৭৩ 

দরবারে তূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহীছুর তাহাকে “মহারাজা” 
উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৮ থৃঃ মহারাজ নরেন্্রকৃষ্ণ “কে-সি-আই- 

ই” উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খুঃ তিনি “মহারাজ 

বাহাদুর ” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৯১ খুঃ ২২ শে জানুয়ারী ভারতেশ্বরী 

ভিন্টোরীয় স্বর্থারোহণ করিলে, তাহার স্মরনার্থ প্রায় তিন্ধিক্ষ হিন্দু 
সন্তান সমবেত হইয়া কলিকাতায় যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল; 

তৎকালে সেই সভায় মহারাজ বাহাদুর হিন্দুসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে 

প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক, সামাজিক 
ও দেশহিতকর কার্য্যে তিনি যোগদান করিতেন। মহারাজ কলিকাতা 

মেও হাসপাতালের একজন গবর্ণর, বহুদিন যাবৎ কলিকাতা! মিউনি- 

সিপালিটার 'অন্যতম কমিশনার, আলিপুরের তরুণ বয়স্ক অপরাধিদিগের 

ংশোঁধনার্থ বিদ্যালয়ের পরিদর্শক, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 

সভ্য, চব্বিশ পরগণার ডিষ্টিক্ট বোর্ডের সদস্ত এবং ব্রিটাশ ইতিয়ান্ 
এসোসিয়েসন নামক জমিদার সভার কয়েকবার সভাপতি হইয়াছিলেন। 

শোষোক্ত সমিতির সহিত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

এতদ্বতীত নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত তাহার সংশ্রব ছিল। মহারাজ 

প্রকাশ্যে ও গোপনে বহু অর্থ দান করিয়া গিম্লাছেন। মহারাজ বাল্য- 
কালে ব্যায়াম ক্রীড়ার অনুরাগী এবং একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার 

ছিলেন। তিনি অতিশয় অমায়িক 'ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯০৩ খুঃ 

২০শে মার্চ মহারাজ স্যার নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাছুর যৃত্যুমুখে পতিত 

হইয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে উক্তবংসর ওরা এপ্রেল কলিকাতাঁর ৩০ 
কালীন সেরিফের উদ্ভোগে টাউনহলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন 

হইয়া মহারাজ বাহাদুরের শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। সেই 
সভায় বঙ্গের তদানীন্তন অস্থায়ী ছোটলাট মিঃ বোর্ডিলন্ বাহাদুর 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে মহারাজ বাহাদুর সাতটা 



৭৪ ভারত-গৌরব। 

পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। মহারাজ কুমার শ্রীধুক্ত ব্রজেন্্রুষণ, 

রাজা গোপেন্্র কৃষ্ণ, শৈলেন্দ্রকুষ্, দ্বীপেন্দ্রকুষ্ণ, ধীরেন্্ররু্খ, মানবেন্্রকৃষ্ণ, 

ও যোতীন্ত্রকুষ্চ দেব বাহাছ্ুর। 

গোপেন্ত্রকু্চ দেব। 

মহারাজ নরেন্ত্রকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র রাজা শ্রীধুক্ত গোপেন্দরকুষ্ণ দেব 

কলিকাতা প্রেসিভেন্সী কলেজে অধ্যয়ন পূর্বক “এম, এ, বি, এল” 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি রাজকাধ্যে নিযুক্ত হন। 

তিনি প্রথমে একজন ডেপুটি মাজিষ্টেট পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা- 

বলে উত্তরোত্তর উন্নীত হইর! বিভাগীয় সেদন্ জজ পদে অধিষিত হইয়া- 

ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গদেশের কয়েকটা জেলায় কার্য্য করিয়া 
হুগলীর সেন জজ হন। রাজকার্ধ্যে তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাহার 
আইনজ্ঞতায় ও সংযত ভাষায় সকলে মুগ্ধ হইত। গবর্ণমেণ্টের নিকট 

তিনি সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। ইনি জনসাধারণের নিকটেও 

খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। রাজকার্ধয হইতে অবসর গ্রহণের পর 

ইনি ১৯০৬ খুঃ ২৯ শেজুন “রাজা” উপাধি সম্মান লাত করিয়াছেন। 
বিগত দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে রাজা গোপেন্তরকৃষ্চ বঙ্গীয় 

গবর্ণমেন্ট কতৃক নিমন্ত্রিত হইঘ্াছিলেন) কিন্তু সেই রাজঙ্য় যজ্জে 

যোগদান করিতে পারেন নাই। নবাঁন ভারতেশবর পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের 

“করোনেশন মেডেল” পুরষ্কার প্রদান উপলক্ষে ১৯১২ খৃঃ ১২ই এপ্রেল 

কনিকাতার টাউন হলে এক প্রকাশ্য দরবারে ৩৮ জন পুরস্কার প্রাপ্ত 

ব্যক্তিগণের মধ্যে গোপেন্ত্রকৃঞ্চ একজন ছিলেন। রাজা গোপেন্ত্রকষের 

তিন পুত্র--শীযুক্ত কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ, স্ীন্ত্রকৃষ্ণ ও রবী দেব 

বাহাদুর । 



কলিকাতা-_-দেববংশ। ৭৫ 

মহারাজ নরেন্তকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্্রকুষ্ণ দেব কলিকাত। 

হাইকোর্টের একজন স্প্রসিদ্ধ এটর্নী। তিনি বহুবিধ সাধারণ কার্ধ্ের 
মহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 

মহারাজ নরেন্ত্রকৃষ্জের চতুর্থপুত্র মহারাজকুমার দ্বীপেন্্রকষ্চ দেব 

বাহাদুরের তিন পুত্র-কুমার শ্রীযুক্ত যোগে, প্রনয়েন্্রকুধ ও 

পরীন্ত্রকুষ্ণ দেব বাহাছুর। 

মহারাজের যষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার মানবেন্ররঞ্চ দেব বাহাছুরের 

সন্তানাদি হয় নাই। 

মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার যোতীন্দ্রক্ক দেব বাহাছরের 

হারি পুত্র--কুমার শ্রীযুক্ত অতীন্দররু্, রতীন্ত্রকৃষণট, সতীন্ত্ররুষ্ণ ও পুণেন্- 

রুষ্ণ দেব। 

মহারাজ নবরু্ দেবের পৌত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণের অষ্টম পুত্র 

কমার যাদবরুষ্ণ দেব বাহাছুর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। 



পাথুরিয়াঘাটা__রায়বংশ। 
প্রাচীনকালে বঙ্ধেশ্বর আদিশুরের সময় দনকা আগ্ নামক জনেক 

বরণবণিক অবোধা। প্রদেশের অন্তত রামগৃড় হইতে আসিয়া বঙগদেশে 

বাস করেন; তদবধি ও স্থানের নাম স্বর্ণ গ্রাম হইয়াছে । ইহা অতি 

প্রাচীন নগর। ১৩৩৮ খুঃ হইতে প্রায় দেড় শত বংসরকাল সুবর্ণ রাম 

পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। অধুনা গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন। 

লক্ষ্মীনারায়ণ ধর ওরফে নকুড় ধর পূর্বোক্ত সনকা আছ্ের বংশধর । 

এই রাজবংশ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইউরোগপীয়দিগের উপদ্রবে বিবুত হইয়া 
নকুড় ধর সুবর্ণ গ্রাম পরিত্যাগপূর্ধক কলিকাতার পূর্বকালীন জঙ্গলময় 

পল্লীতে, বর্তমান পাথুরিয়াঘাটার নিকট নূতন বাজার নামক স্থানে আদিয়া 
বাম করেন। তৎকালে তিনি ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জন 

করিয়াছিলেন। ধনকুবের লক্ষমীনারারণ ইংরাজদিগের মহারাষ্্ দ্ধের 

সঙ্কট সময় ইষ্ট ইঙিয়া কোম্পানীকে অকুষ্ঠিতচিত্তে অজন্র অর্থ সাহাব্য 

করিয়াছিলেন । তখন জগৎশেঠ মুরশিদাবাদের নবাবকে অর্থ সরবরাহ 

করিতেন এবং নকুড় ধন ইংরাজদিগের অর্থ যোগাইতেন। ওয়ারেন 

হেষ্টিংদ্ এবং লর্ড ক্লাইব প্রভৃতির নিকট তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্তান 

ছিল। অনেক গুরুতর বিষয়ে তাহারা লক্ষমীনারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ 

করিতেন। মহারাজ নবরুষ্ণ দেব বাহাদুরকে ওয়ারেন হেষ্টাস্ সাহেবের 
ক্টট তিনিই প্রথমে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি নবরৃ্ণ 
হেষ্টিংস্ সাহেবের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী তাহার 

প্রতি স্ুগ্রসন্ন হইয়া! “রাজা” উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন; কিন্ত 

রঙ্ষীনারায়ণ নিজে নেই সম্মান গ্রহণ ন! করিয়া তাহার একমাত্র দৌহিত্রকে 
সম্মানিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন । লক্ষ্মীনারায়ণের অস্তানারদি 



কলিকাতা--রায়বংশ। ৭ 

না থাকায় তিনি যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি তাহার কন্ঠার একমাত্র পুত্র 
সথময় রায়কে দান করিয়া যান। 

৬*হ্খময় রায়। 

লঙ্গমীনারায়ণের দৌহিত্র রাজা সুখময় রায় বাহাদ্বর বদান্ততার জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। মারকুইদ্ অব্ হেষ্টিংদের সময় তিনি বহু অর্থ বায়ে 

৬ পুরুষৌভ্ম ধামের যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য কটক রাস্তা নির্মাণ 

করাই দিয়াছিলেন ; এবং তাহার সংস্কার কার্ধের জন্য গবর্ণমেণ্টের 

হস্তে দেড়লক্ষ টাকা দান করেন। এই সদনষ্ঠানের জন্য মারকুইস্ অন্ 

হেষ্টিংদ বাহার তীহাকে “রাজ! বাহাদুর” উপাধি এবং একটি স্বর্ণপদক 

উপস্ঠার প্রদ্ধান করেন। তিনি তৎকালীন দিল্লীর সমাট সাহ আলমের 

নিকট হইতেও উক্ত প্রাঙ্গ| বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

সংকশ্ধে তাহার এতদূর খ্যাতি ছিল যে, দিল্লীর সম্রাট প্রদত্ত তাহার 
রাজ। বাহার উপাধি গারস্তের তদানীন্তন সাহ পর্য্যন্ত অনুমোদন 

করিয়া একখানি পরোয়ানা প্রেরণ করিযছিলেন। অতঃপর ইষ্ট 

ইত্িয়া কোম্পানী তীহাকে পাঁচ সহস্র পদাতিক সৈশ্য রাখিবার 

অনুমতি ও পান্ধীতে ঝালর ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করেন। 

কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী 

ডিরেক্টার ছিলেন। সকলের গ্রতি তাহার সমান দৃষ্টি ছিল। নু 
বাহাদুরের পাঁচ পুত্র-রামচন্্, কৃষ্টচন্ত। বৈগ্যনাথ, শিবচন্ত্র ও 

নরসিংহচন্ত্র রায়। 



৭৮ ভারত-গৌরব। 

৬ বামচন্র রায়। 

রাজা বাহাদুরের জ্্টপুত্র কুমার রামচন্দ্র রায় বিবিধ সংকাধ্্য দ্বারা 

দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র 

পুর কুমার রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরকে রাখিয়া যান। কুমার বাহাছরের 
কোন সন্তানাদি হয় নাই। তিনি ব্রজেন্দরনাবাযণ রায়কে পো্য পুত্র গ্রহণ 

করেন। ব্রজেন্ত্রনারায়ণ নিঃসন্তান থাকায় মৃত্যুর পূর্কে তিনি কুমার 

দীনেন্্র নারায়ণ রায়কে পোষ পুত্র গ্রহণ করেন। 

দীনেন্ত্রনারায়ণ রায় । 

রাছ। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় সাধারণের হিতকর বিষয়ে বিশেষ 
মনৌবোগী। ইনি একজন সম্থান্ত ও রুতবিষ্ঘ বাক্তি। ইনি নান! বিষয়ে 

স্বীয় গ্রতিভা প্রদর্শন করিয়া! সমাজে গণ্য হইয়া! বংশের গৌরব রক্ষা 

করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেমিডেন্দী মাজিছ্টেট, 

কলিকাতার ডিষ্টুক্ট চেরিটেবল সোসাইটার একজন সভ্য; পশুদিগের 

কষ্টনিবারিণী সমিতির সন্ত । দীনেন্ত্রনারায়ণ ১৯১৪ খুঃ ইংরাজী নববর্ষ 

উপলক্ষে “রাঁজা” উপাধি মন্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন ।, 

রাজা সুখময় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার কৃষ্ণচন্দ্র রায় বিজ্ঞ ও 

উদারচরিত পুরুষ ছিলেন। তিনি নিঃসস্তান অবস্থায় ৮৪ পতিত 

হইয়াছেন। 
্ 

৬ বৈষ্ভনাথ রায়। 

রাজ বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র রাজ! বৈষ্যনাথ রাঁয় বাহাছুর পিতার 

অনুরূপ বুদ্ধিমান ও সণকারধ্য পরায়ণ ছিলেন। তিনি সাধারণ হিতকর 
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কার্যে অকাতিরে অর্থদান করিতেন। তিনি তৎকালীন হিন্দু কলেজে 

পঞ্চাশ সহম্্ টাকা ; কাশীপুর গান্ফাউগ্ডারি ঘাট এবং তথা হইতে দমদম 

পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মীণকল্পে চল্লিশ হাজার টাকা; নেটাব্ হাসপাতাল ফণ্ডে 

ত্রিশ হাজার টাঁকা; দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশ হাজার 

টাকা; কর্ণানাশা নদীর উপর সেতু নির্শাণার্থ আট হাজার টাক) লগ্ন 

ভূতত্ব সমিতিতে ছয় হাজার টাঁকা দান করেন। এতত্থ্যতীত নানা প্রকার 
জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তীহার সংস্রব ছিল। রাজপ্রতিনিধি 

লর্ড আমহাষ্ট বাহাদুর তাহার দানের বিশেষ প্রশংসা করিয়। বৈদ্নানাথকে 

প্রাজা বাহাদুর” উপাধি সম্মানে ভূষিত করেন। অধিকন্ত একটি সুবর্ণ 

মেডেল ও সুন্দর কারুকার্ধ্য সমনিত একখানি তরবারি উপহার দিয়া- 

ছিলেন। তাহার দানের জন্য লর্ড ল্যান্সডাউন বাহাদুর একখানি প্রশংসা 

পত্রলহ লওন ভূতত্ব সমিতির একথানি “প্লোমা” প্রদান, করিয়াছিলেন । 

রাজা বৈগ্নাথ মৃত্যুকালে দুই পুত্র কুমার রাজরুঞ্ 'ও কুমার কালীরুঞ্চ 

রায় বাহাছুরকে বাখিয়া যান। 

রাজাবাহাছ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাজরুঞ্ের দুই পুত্র--কুমার 

জয়গোবিন্দ রায় ও কুমার শ্তামদাস রায়। 

কুমার জয়গোবিন্দের একমাত্র পুত্র কুমার মনোহরচন্তর বায়। 

৬ কালীরু্ণ রায়। | 

রাজ! বৈদ্ঘনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার কালীরুষ্ণ রায় ধার্িক ও 
স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি পাইকপাড়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
পূর্বক কয়েক বংসর তাহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। চিৎপুরে 
একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকালে কালীরুষ্ণ ২৫০*২ টাকা দাঁন করেন, 
অধিকন্ত প্রতিমাসে প্রায় এক শত টাকা সাহাধ্য বরিতেন। ১৮৭৪ খুঃ 



৮০ ভারত-গৌরব 

২৫শে মে তিনি ভারতের তৃতপূর্ব রাঞজরগ্রতিনিধি লর্ড, নর্ঘকক্ এবং প্রধান' 
সেনাপতি বর্ড নেপিয়ারকে একটি সান্ধ্য সন্মিলনীতে নিমন্ত্রণ করিয়া- 

ছিলেন) তংকালে কুমার বাহাদুর রাজপ্রতিনিধিকে গান ও আতর দানে 

আগ্যায়িত করেন) সেই সময় ব্রীটাশ রাজের ৬২ নং রেজিমেণ্ট অভার্থনা 

করে উপস্থিত হইয়াছিল। 

নর্ড আকল্যাণ্ডের সময় কালীকৃষ্ণ'কুমারস্টউপাধিতে ভূধিত হন) সেই 

সময় পরিচ্ছদ এবং গাগড়ীর জন্ত একটি হীরকমণ্ডিত অলঙ্কার 

(511)8101) প্রাপ্ত হন। ভূতপূর্বব রাজপ্রতিনিধি লর্ড হাডিগ্রী এবং 

নড এল্গিন্ বাহাছুর উভয়ে কালীকষ্ণ ও তাহার বংশে তরবারি বাবহারের 

অধিকার দিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খুঃ কুমার কালীরুঞ্ণ রায় মহাপ্রস্থান 

করেন। মৃত্যুকালে তিনি কুমার দৌলংচন্ছ রায় ও নাগরনাথ রায় নামে 

দুইটা উপমুক্ত পুত্র রাখিয়! বান। | 

৬ দৌলংনন্ত্র রায়। 

কালীকৃঞ্ণের জোস পুত্র কুমার দৌনৎনন্তর রায় ১৮৭৫-১৮%৮ খু. পরত 
কাশীপুরের সাবরেজিষ্টার পদে নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর পিতার মৃত্যু 

কালে জমিদারী পরিচালন জন্য বাধ্য হইয়া রাজবার্ধ্য পরিত্যাগ করেন। 
তিনি মৃত্যুকালে ছুইটা শিশুপুত্র কুমার তেজচন্্র রায় ও রা সতীশচন্ত 

রায়কে রাখিয়া যান। ৰ 

... রাজা জুখময্নের চতুর্থ পুত কুমার শিকন্্র রায় বছবিধ সংকার্ধোর 

জনা গবররম্ট কর্তৃক পরাজা বাহাছুরণ উপাধি সক্ানে ভূষিত হইয়া" 

ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় গতা্ত হইয়াছেল। 



কলিকাতা--রায়বংশ। ৮১ 

৬ নরসিংহচক্জ রায়। 

রাজা স্থময়ের কনিষ্ঠ পুত্র নরদিংহচন্দ্র রায় পৈতৃক ভবন প্রাণ 

হইয়াছিলেন। দানধর্থে ও সংকর্ধে তাহার সমূহ খ্যাতি ছিল। ভূতপূর্ব 
গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহা্ বাহাদুর তাঁহাকে “রাজাবাহাটুর” 

উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি উদার হৃদয় ও লোকবৎস পুরুষ 

ছিলেন। তিনি নীরৰে দশের ও দেশের সেবা! করিতেন। তাহার 

অর্থান্ুকুলযে অনেক সননুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। তিনি দাতা মধুরভাষী 

ও বিনয়ী ছিলেন। 

৬ রাজকুমার রায়। 
রাজা নরসিংহের একমাত্র পুত্র কুমার রাজকুমার রায় অবৈতনিক 

মাজিষ্রেট, জষ্টিম অব দি পিম্ প্রভৃতি বু সম্মানে সম্মানিত ছিলেন। 

তিনি অতি সরল, উদার, অমায়িক ও পরৌপকারী লোক ছিলেন। 

বন্ধুবান্ধবের উপকারে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি 

আড়ম্বর শুন্য ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র-কুমার রাধাপ্রনাদ রার ও 

কুমার দেবী গ্রসাদ রায়। রর 

ইনি 

এ রাধাপ্রসাদ রায়। 
রাজকুমারের পুত্র কুমার রাধাগ্রসাদ রায় ১৮৫৩ খঃ কলিকাতুম্ 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কলিকাত! নরম্যাল স্কুলে বিষ্যারস্ত 

করিয়াছিলেন। তংপরে হিনুস্লে প্রবিষ্ট হন। তিনি হুশিক্ষিত, 
সমন্তঃকরণ, দাতা ও অমায়িক পুরুষ ছিলেন। দেশহিতকর প্রায় মকল 



৮২ .. ভায়ত-গৌরব। 

কার্ধেই তীহার দান মহিমা গ্রকটিত ছিল। তিনি একটি গল্ী গ্রামের 
স্কুলের ব্যয়তার বহন করিতেন। তিনি অনেকগুলি বৃত্তি সংস্থাগন 

করেন। এতদ্যতীন গোপনে তীহার দান ছিল। তিনি প্রীয় লক্ষ টাকা 

সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বন্ধু বংসলতায় 

ও সংকার্যে অনুষ্ঠানে অবিচলিত চিত্ত ছিলেন। কুমার বাহাছুর বঙগ- 

ভাষার একজন অকপট অন্ধুরাগী এবং নিঞ্জে একজন লেখক ও গ্রন্থকার 

ছিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, মনোবিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি উচ্চ 

ব্ষয়নমূহে তিনি ছয়খানি স্ুবৃহৎ চিন্তাশীল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহার 

প্রায় দশ সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৯০২ খু তিনি 

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ ভাঙারে পঁটিশ সহস্র টাকা দান করেন। প্রায় 
একমাম কাল রোগ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ১৯০২ খৃঃ ওরা সেপ্টেম্বর 
কুমার রাঁধাগ্রসাদ রায় বাহাদুর ইহলোক হইতে মাপ্রস্থান করিয়াছেন। 

তাহার সুবিশাল সম্পত্তি তদীর কন্যার পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মল্লিককে 

দান করিবার ব্যবস্থা করিরা বান। তিনি মৃত্যুকালে তাহাকে দত্তক 

ও উত্তরাধিকারী করিবার জনা সহধর্দিণীকে একখানি উইল দ্বারা 

অন্থমতি প্রদান করিয়! যাম। ইহার বিধবা পত্ী ও দুইটা কন্যা 

বর্তমান । | ] 

কুমার রাঁধাগ্রদাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবী এরসাদের পূত্ শ্রীযুক্ত হরি, 
গ্রমাদ রায় অধুনা এই বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। 

কেরা 



চোরবাগান মল্লিকবংশ | 
কলিকাতা চোরবাগানের মন্লিকদিগের আদি নিবাঁদ হুগলী জেলার 

অন্তত সপ্তগ্রাম। এই বংশের পূর্বপুরুষগণ সুবর্ণরেখা নদীতে বাদ 
করিতেন। তৎপরে সপ্তগ্রাম, ছগলী, চুটুড়া এবং পরিশেষে কলিকাতায় 

আসিয়া বসতি করেন। ইহারা জাতিতে স্ুবর্ণবণিক। এই বংশ 

বন্ুদিবদ হইতে দানশীলতার জন্য প্রখ্যাত। 

মাথুশীল এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা । তাহার দ্বাদশ পুত্র, তন্মধ্যে 

গজনীল জোন্ঠ ছিলেন। গজ শীলের তিন পুত্র, তাহার মধ্যে জোষ্ঠ 

সুমার শীল। সুগারের পুন্র বারোণী ণল। তীহার পুন্র বাজোশীল; 

তৎপুন্র তেঙবচন্র শীল) ংপুত্র প্রয়াগ শীল তাহার পুত্র নাগর শীল। 
তিনি তিনটা পুক্র রাখিয়। যান; তন্মধো নৃত্যানন্দ জোষ্ঠ) তৎপৃত্র 

নারায়ণ শীল) তাহার সাত পুত্র; তাহাদের মধ্যে মদন শীল জোষ্ট। 

তৎপুত্র বনমালী শীল; বনমালীর তিন পুত্র, তন্মধ্যে জো যাদব চক্ত 

শীল মুপলমান রাজত্বের সময় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়া নবাঁব- 

সরকার হইতে “মল্লিক” উপাধি গ্রাপ্ত হন। তাহার পাঁচপুত্র; তন্মধ্যে 

কানুরাম মল্লিক জো্ঠ ছিলেন। কান্কুরামের চারপৃল) জোর্ঠ জয়রাম 

মল্লিক ১৬৩৫ খুঃ ব্গীদিগের ভয়ে সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে 
কলিকাতায় আসিয়া বাঁদ করেন। তিনি মৃত্যুকালে ছয়টা পুত্র 
রাখিয়া যান। তাহার জোস পুত্র পল্লোচন মল্লিক বাণিজ্যের দ্বারা 

বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। গন্মলোচনের পুত্র খ্ঠামসুন্দর মির্কা 

উহার দুই পুক্র রামর্ঞ্জ মল্লিক এবং গঞ্গাবিঞু মর্লিক হইতেই এই 
বংশ প্রদিদ্ধি লা করিয়াছে। উভয় ভাতার পাথুরিয়াধটায় বাঁ 

করিতেন। 



৮3 ভারত-গৌরব। 

৬ রামকুঞ্ণ মল্লিক । 

বাঙ্গালা, বিহার, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, সিঙ্গাপুর, চীন: গ্রভৃতি দেশে 

তাহাদিগ্রের বাঁণিজ্যাগার ছিল। তাহারা বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভূত 

অর্থোপাজ্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় অত্যন্ত দৃতা ছিলেন। ধশ্মশালা 

স্থাপন করিয়! বু অতিথিকে অন্নদান এবং স্বজাতীয় দীন দরিদ্রদিগকে 
ভরণপোষণ করিতেন। তাহারা রোগীদিগের ওষধ বিতরণ করিবার 

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৭৭০ খুঃ মনস্তরের সময় তাহারা আটটা 
অন্নসত্র খুলিরা অকাতরে দরিদ্রদিগকে অন্নদান করেন। ৬বুন্দাবন 

ধামে তাহাদিগের একটি অন্নসত্র আছে। ১৮০৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মামে 

রামরুঞ্চ মল্লিক মানবলীলা স্বরণ করেন। তাহার তিন পুত্র 

'আনন্দলাল, বৈষ্ণবদান ও সনাতন মল্লিক । 

জ্যেষ্টপুল আনন্দলাল মল্লিক নিঃসন্তান অবস্থায় নৃত্যুমুখে পতিত হন। 

৬ বৈষ্বদাস মল্লিক | 

রামকৃষ্জের মধ্যম পুর বৈষ্ণবদাস মল্লিক ১৭৭৫ থুঃ ৮ই অক্টোবর 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং বহু 

সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি সদাব্রত ও একটি বিদ্যালর 

স্থাপন করেন। বৈষ্বদাদ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মহা- 

সমারোহে বাটীতে ছুর্গোংসব করিয়া রহ ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতকে বিদায় প্রদান 
কাঁরতেন। (তিনি ফুল আখড়ায়ের গৃষ্টি করেন) অধুনা তাহা হইতে 

হাঁফ্ আখড়াই হইয়াছে। নান! প্রকার অনুষ্ঠানে তাহার বিশেষ আগ্রহ 
ছিল। বাণিক্জা দ্বারা ও পরে বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তিনি বিপুল 

অর্ুশালী হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খুঃ ১*ই মার্চ বৈষ্বদাস মল্লিক 
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লোকান্তরিত হইয়াছেন। ্রাহার পাঁচ পুন্র--বীরনরসিংহ, স্বরূপচনদর 

দীনবন্ধু, ব্রজবন্ধু ও গোষ্ট বিহারী মল্লিক । 

রামকুষ্ের কনিষ্ঠপুত্র সনাতন মল্লিক ১৭৮১ খু রী সেগটম্বর 

জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৫ ”ঃ তিনি অকালে মৃত্ামুখে পতিত হন। 

তাহার কোন পুত্রসন্তান হুর নাই। | 

৬ বীরনরসিংহ মল্লিক । 

বৈষ্ণবদাদের জোষ্ঠপুত্র বীরনরসিংহ মল্লিক সকলের মধ্যে গ্রসিদ্ধি 

লাভ করেন। তাহার বিনয় 'ও জদয় ব্যবহারে, ধন্মপরায়ণতায় 

জনসাধারণের গ্রীতি আকর্ষণ করেন। তিনি অনেক জমিদারকে 

জমিদারী পরিচালনের সছুপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ 

তীক্ষবুদ্ধি ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৮৯৪ থৃঃ ২৩শে জুলাই 

বীরনরসিংহ মল্লিক লোকান্তরগমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে 

তুলসীদাস মল্লিক ও নুবলদাদ মল্লিক নামে ছুইটা পুন্র রাখিয়া যান। 

বীরনরসিংহের জোস্টপুত্র তুলমীদাম মল্লিক কজন প্রশংসনীয় ব্যক্তি 

ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুত্পন্ন ছিলেন। অনেকে 

তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। অবৈতনিক প্রেসিডেন্দী মাজিষ্রেট, 

পদ সৃষ্টি হইলে যে কয়েকজন ব্যক্তি প্রথম নিযুক্ত হন, তন্মগ্যে তিনি 
একজন ছিলেন। ১৮৬১ খুঃ ২১ শে ডিসেম্বর তুলসীদাস মল্লিক গল 

হইয়াছেন। তীহার ছুই পু্র--বলাইদাঁস মল্লিক ও গয়াগ্রসাদ মল্লিক। 

বীরনরদিংহের কনিষ্ঠপুত্র সুবলদাঁস মল্লিক অতি নম্র ও বিনয়ী 

ছিলেন। ব্রজবন্ধু মল্লিকের মৃত্যুর গর তিনি এই বংশের গ্রতিনিধি হন। 

তিনি -টবতনিক মাজিষ্টরেটে এবং “জষ্টিদ অব্ দি পিন” ছিলেন। 



৮৬ | তারত-গৌরর। 

১৮৭৬ থুঃ সুর্লদাস মল্লিক একমাত্র পুভ্র গৌপীমোহন মল্লিককে 

রাখিয়া মহাপ্রস্থান করেন। 

বৈষণবদাসের মধ্যমপুত্র স্বরূপ চন মল্লিক ১৮৪৭ খুঃ ২৫শে 
নবেস্বর দেহত্যাগ করেন। হার পুত্র সন্তান থাকে নাই। 

বৈষ্ঠবদাসের তৃতীয় পুন্র দীনবন্ধু মল্লিক এই বংশের ক্রিয়াকলাপ 

ুচারুরূপে পরিচালন করেন। বীরন্বরসিংহের মৃত্যুর পর তিনি এই 
বংশের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র নন্দলাঁল মল্লিক । 

৬ ব্রজবন্ধু মল্লিক | 

বৈষ্ণবদাসের চতুর্থ পুন্র ব্রজবন্ধু মল্লিক অত্যন্ত দয়ালু ও ধার্মিক 

পুরুষ ছিলেন। তিনি কলিকাতার ক্লাইব রো নামক রাস্তার জন্য 

ভূমি দান করেন। দীনবন্ধু মল্লিকের মৃত্যুর পর, তিনি এই বংশের 

প্রতিনিধি হন। ব্রজবন্ধু গোপনে বনু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। 
১৮৬৯ খৃঃ আগষ্ট মাসে পঞ্চাশ বংদর বয়মে প$লোকগত হইয়াছেন। 

তিনি মৃত্যুকালে পাঁচটা পুত্র আশুতোষ, গোবিন্দলাল, গোপাললাল, 

বন্ঘালী ও মতিলাল মন্লিককে রাখিয়া! যান। 

মধুসূদন সাগ্ডেল চিৎপুররোড়ের পার্থে ছুইটী বাটা নির্মাণ করাইয়া- 

ছিলেন। তাহাকে লোকে “ইপ্ডিয়ান্ প্যালেম্” বলিত। সাগ্ডেল বাবু 
গণ একটি বাটা বরণ কোম্পানীকে বিক্রয় করেন; তৎপরে আশুতোষ 
এুল্লিক বরণ কোম্পানীর নিকট হইতে উচ্না ক্রয় করিয়া একটি প্রকাণ্ড 
অক্টালিকা নির্মাণ করেন । কিন্তু বাটা নির্মাণের সময় তাহার উৎকট 
পীড়া হওয়ায় স্থান পরিবর্তনের জন্য তিনি পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়া- 

ছিলেন। অতঃপর তথায় আশুতোষ মল্লিক আশুধামে গমন করেন। 

নূতন ৰাটাতে বাদ ররা তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। 



কলিকাতী--মল্লিকবংশ। ৮৭ 

বৈষ্ণবদাদের কনিষ্পুত্র গোঁষ্টবিহারী মল্লিক ১৮৫১ খৃঃ ভবলীলা 
স্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র শিশুপুত্ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী 
অল্লিককে রাখিয়া যান। ] 

৬ নীল্মণি মল্লিক। 
১৭৮৮ খুঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি গঙ্গাবিষু মল্লিকের মৃত্যু হইয়াছে। 

তাহার একমাত্র পুর নীলমণি মল্লিক ১৭৭৫ খুঃ ১০ই সেপ্টেম্বর 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দাঁত ও ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি 

চোরবাগানে শ্রশ্রীজগন্নাথ জীউর ঠাকুরবাড়ী ও একটি অতিথিশালা 

স্থাপন করেন। ৬পুরুষোত্তমধামের বাত্রীগণ পথিমধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে কষ্ট 

পাইত বলিয়া তিনি রাস্তার মধ্যে মধ্যে গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। 

বাত্রীগণকে “আঠার নালা” অতিক্রম করিবার জন্ত পয়সা যাহাতে না 

দিতে হয়, তজ্জন্য তিনি কালেক্টারীতে বন অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন । 

তিনি বু অর্থবায়ে ৬ পুরীধামের শ্রপ্রীজগন্নাথ জীউর একটি সুনর নাট- 

মন্দির নির্মাণ করাইর| দিয়াছিলেন। কলিকাঁতার গঙ্গাতীরে “নীলমণি 

মল্লিকের ঘাট” নামে একটি বীধাঘাট প্রতিষ্ঠ। করেন। তিনি একটি 

ইংরাজী স্কুল ও একটি পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করিতেন। ১৮২১ খুঃ 

রা সেপ্টেম্বর নীলমণি মল্লিক সঙ্ঞানে গঙ্গালাত করেন। তিনি 

মৃত্যুকালে বিধবা পত্ী এবং তিন বদর বয়স্ক একমাত্র শিশুপুত্র রাজেন্ড্র 

লাল মল্লিককে রাখিয়া যান। তীহারা কিয়দ্দিবদ পরে পাথুরিয়াঘাটা 

হইতে চোরবাগানে আমিবা বাম করেন। নীলমণির মৃত্যুর পর ১৮৭৪ 

খুঃ ২রা ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর শোক প্রকাশ করিয়া! রাজেন্দ্র 

লালকে একথানি পত্র দিয়াছিলেন। 



টি ভারত-গৌরব। 

৬ রাঁজেন্দ্রলাল মল্লিক । 

রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাছবর ১৮১৯ খুঃ ২৪ শে জুন চোরবাগানে 

জন্মগ্রহণ, করেন। তাহার নাবালক অবস্থার তৎকালীন হ্ুপ্রিম কোট, 

স্যার জেম্স্ হগ্ সাহেবকে, রাজেন্রলানের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। 

অতঃপর ১৮৩৫ খুঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পিতার পরিতাক্ত সম্পত্তির 

ভার গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুকলেজে অধায়ন করিয়া ইংরাজী, সংস্কৃত, 

বাঙ্গালা ও পাশীভাষায় উত্তমরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বালাকাল হইতেই 
তিনি সদালাগী, দরালু ও দাত ছিলেন। পাশ্টাতা ও প্রাচীন শিল্প 

সংগ্রহে বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি বহু চিত্র, প্রতিমুত্তি এবং নানা 

প্রকার শিল্প সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 

জাতি নিবিশেষে ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যহ বহু দরিদ্রকে অন্ন দান করিতেন । 

তাহার বাটীতে অদ্যাপি প্রতাহ অতিথি সৎকার ও কাঙ্গালী ভোজন 

হইয়া থাকে। তিনি ব্দীগ্ততার জন্ঠ যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, সঙ্গীত, 

চিত্র, উদ্ভিদ ও প্রাণী বিদ্যায় সেইরূপ খাতিলাভ করেন। তাহার দয়া, 

র্মনিষ্ঠা, বিনয় প্রভৃতি সদগুণে জনসাধারণে মুগ্ধ ছিল। তিনি অতিশয় 
পশুপ্রিয় ছিলেন। এক সময়ে তাহার চোরবাগানের বাঁটাতে একটা 

বৃহৎ চিড়িয়াখানা ছিল। সেই পশুশালাঁয় নান! প্রদেশ হইতে পক্ষী 

ও জন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহা হইতে অনেকগুলি দুর্লভ 

পশুপক্ষী তিনি আলিপুরের পশুশালায় প্রদান করেন। কলিকাতা 

সভ্যবূর মধ্যে বাঁজেন্্রলাল প্রথম পণুশালা স্থাপন করেন। কলিকাঁতী- 

আলিপুরের পশুশাল। ধাহারা প্রতিষ্ঠা করেন; তন্মধ্যে রাজেন্দলাল 

অন্যতম ছিলেন এবং ইহাতে অনেকগুলি মূল্যবান জন্ত উপহার 

গ্রদান করেন। তাহার ন্মরণার্থ পশুশালার উদ্ভানের প্রথম নির্মিত 

গৃহটা “ম্লিকের ঘর” নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি নান! 



কলিকাতা-_মল্লিকবংশ। ৮৯ 

জাতীয় পন্মী ও জন্তু ইউরোপের অনেক পণুশালায় প্রেরণ করিয়া 
তাহার বিনিময়ে তথা হইতে অনেকগুলি মুলাবান মেডেল, প্রশংসা 

প্র এবং পণুপক্ষী প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খুঃ ৪ঠা জুলাই লণ্ডনের 

প্রাণিতত্ব মমিতি একটি মেডেল উপহার প্রদান করেন। ১৮৬৩ 

খু: ২৫শে মে অষ্টেলিয়ার অন্তর্ঘত দেলবরণ নগর হইতে “ভিক্টোরিয় 
পশুপ্রদর্শনী সমিতি” তাহাকে একজন অবৈতনিক সদন্ত মনোনীত 

করেন। উক্ত বংসর বিলাতের প্রাণীতত্ব সমিতি তাঁহাকে একজন 

অতিরিক্ত সভ্য নিষুক্ত করেন। বেলজিয়ম, এন্টোয়াপ প্রভৃতির 

রাজকীয় প্রাণিতন্ব সমিতির সভাপতি তাঁহাদের সমিতির সহিত সংশ্রব 

রাখিয়া পণুপক্ষীদিগের বিনিময়ের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। 

১৮৬৫ থুঃ উড়িষ্যার ছুতিক্ষের সময় কলিকাতায় যে সকল আতুর ব্যক্তি 

আদিয়াছিল, তাহাদিগকে অকাতরে অন্দদান করিতেন এবং দুর্ভিক্ষ 

ভীগ্ডারে চল্লিশ সহ মু দান করেন। এই দানশীলতায় সন্তষ্ট হইয়া 

গবর্ণমেণ্ট তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া ১৮১৭ খুঃ ওরা জানুয়ারী প্রায় 

বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। উক্ত বৎসর মাদ্রাজ ছুর্ভিক্ষে৪ও কয়েক 

সহজ টাকা সাহাধ্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খুঃ 'এসিয়াটিক্ দৌসাইটার 
বঙ্গদেশের সভাপতি, রাজেন্্রলালের চাঁদা দানেঘ জন্য ও কয়েকটি জন্ত 

উপহার দেওয়ায় বিশেষ প্রশংসা করেন। ১৮৬৯ থুঃ তিনি ইতডয়ান 

মিউজিয়মের টষ্টা এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। 

তিনি প্রতিদিন বছ দীন দরিদ্রকে অন্নদান করায় ১৮৭৭ খুঃ ১লা জানুয়ারী 
দিল্লী দরবারে লর্ড লিটন্ বাহাদুর তাঁহার বিশেষ প্রশংসা কৰি 
একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। অতঃপর ১৮৭৮ খুঃ ১লা! জানুয়ারী 

ভূতপূর্বব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন তীহাকে “রাজা বাহাদুর” উপাধি 
প্রদান করেন। অধিকন্ত উপাধি সনন্দের সহিত খিলাতি ও একটা বৃহৎ 

হীরক অন্ধুরীয় উপহার দিয়াছিলেন। তদবধি দ্বারে শান্ী পাহারা 
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রাঁখিবার অনুমতি গ্রাপ্ড হন। রাজ! বাহাছ্বর বন্ুদিবস ব্রিটীশ ইগ্ডিয়ান 

এসোসিয়েসন নামক জমিদার সভার সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতার 

“নৃতন বাজার” স্থাপিত করেন। সুরম্য হম্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহ 
থাকায় স্বীয় সুবৃহৎ তোষাথান! নূতন ধরণে নির্মিত ও সজ্জিত করেন। 

তাহার চোরবাগানের প্রাসাদটা মর্ম প্রস্তরে বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত এৰং 

বহুদংখ্যক প্রস্তরমূত্তি ও তৈলচিত্র অস্ষিত। পৃথিবীর নানাদেশ হইতে 

বন্ুবিধ মর্ম প্রস্তর আনয়নপুর্ব্বক তোঁধাখানা নিম্মীণ করাইয়াছিলেন। 

ইহা৷ বছমূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকমণ্ডিত নানা 

প্রকার বৃক্ষদকল বিরাজমান বহুবিধ কারুকার্য ও শিল্পী দ্বারা এবং 

বহুমূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা উহ্থা সুসজ্জিত করেন। এরূপ সুসজ্জিত সুবৃহৎ 

অষ্টালিকা কলিকাতা! সহরে আর দ্বিতীয় নাই। চোরবাগানের মল্লিক 

প্রাসাদ কলিকাতার দশনীয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম ৷ তাহার পশুশালা অতি 

মনোহর । ১৮৮৭ থৃঃ ১৪ই এপ্রেল স্বনাম বন্ত মহাত্মা রাজা রাজেনদ 
মল্লিক বাহাদুর ইহলোক হইতে মহাগ্রস্থান করিয়াছেন। রাজা বাহাছুর 

রূপলাল মল্লিকের কন্তা ও ্ঠামাচরণ মল্লিকের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। 

তীহার ছয়টা পুভ্র--দেবেন্দ্রনাথ, মহেন্ত্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, 

যোগেন্রনাথ ও মণীন্দ্রনাণ মল্লিক | 

৬ দেবেন্ত্রনাথ মল্লিক । 
. রাজ! বাহাদুরের জোস্টপুত্র কুমার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ইংরাজী ও 
সংস্কত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি. কলিকাতার জষ্টিস অব দি পিদ্, 
অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্টেট, মিউনিসিপাঁল কমিমনার, এসিয়াটিক 

সৌসাইটীর সদস্য, বিটীশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য, ফ্যাস়িনূ রিলিফ্ 

ফণড কমিটির মেস্বর প্রভৃতি বছ সাধারণ হিতকর অনুষ্টানের সহিত 
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সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বিবিধ রাজোচিত গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি 
পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান এবং সংকার্য্য পরায়ণ ও শিল্পান্থুরাগী ছিলেন। 

তিনি বিজ্ঞ, উন্নতম্বভাব, উদার ও দাতা ছিলেন। ১৮৯৪ খুঃ যী বসর 

ক্রমকালে কুমার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক পরলোকগমন করিয়াছেন । 

নগেন্দ্রনাথ মল্লিক । 

দেবেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ মল্লিক বাহাছুর 

অধুনা! বংশের গৌরব রক্ষা! করিতেছেন। ১৮৫৩ থঃ ১লা ডিসেম্বর 
ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার সংস্কৃতি কলেজে ইহার 

বিদ্যারস্ত হয়। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চারি 

বদর কাল প্রেসিডেন্দী কলেজে অধ্য়ন করেন। ইনি পিতার স্তায় 

ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন। চোরবাগানের মল্লিক প্রাসাদ 

জগদ্িখ্যাত। ইউরোগীয় কোন পরিদর্শক কলিকাতায় আগমন করিলে 

উহ্না দর্শন করিয়া! থাকেন। সম্প্রতি কুমার বাহার উহার একখানি 

দচিত্র তালিকা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি প্রায় বিশ বিঘ! ভূমি 

দশ লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়া একটি সুন্দর পাক্ নির্মান করাইয়াছেন। 

১৯০২ খুঃ ১৫ই জুলাই মিউনিসিপালিটার ভূতপূর্বব চেয়ারম্যান মিঃ 

গীয়ার সাহেব বাহাছুর এই পাক পরিদর্শন রে আগমন করেন। 

সাধারণের উপকারার্থে কুমার বাহাছ্বর ইহা নির্মাণ করায় শ্রীয়ার 

সাহেব বাহাছুর ইহার রাজন্ব কমাইয়া দিয়াছেন। ১৯১০ থুঃ ২৬শে 

মার্চ রাজগ্রতিনিধি লর্ডমিণ্টো 1 বাহাছুর পত্থীসহ মল্লিক প্রাসাদ দর্শন 

করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কুমার বাহাঁদুরকে 

একখানল; স্বীয় ফটোগ্রাফ উপহার প্রদান করেন। কুমার বাহাছরের 

্রাতুপ্ুের বিবাহ উপলক্ষে ১৯১২ থৃঃ ৪ঠা মার্চ রাজপ্রতিনিধি লর্ড 
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হাঁডিঞ্জ বাহীছুর পত্বীনহ রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। তৎকালে 
লর্ড হাঁডিগ্ মহোদয় ইহাকে একখানি স্বীয় ফটোগ্রীফ্ উপহার প্রদান 

করিয়াছেন। ১৯১২ খুঃ ১২ ই এগ্রেল কলিকাতার টাঁউনহলে প্রকাশ্ঠ 

দরবারে ,৩৮ জনকে নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চমজঙ্জ মহোদয়ের করনেশন 

মেডেল পুরস্কার প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে ইনি একজন ছিলেন। ১৯১৩ খুঃ 

আগষ্টমাসে বদ্ধমান বিভাগে ভীষণ বন্তাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহাধ্যার্থে 

কুমার বাহাঁছুর এক সহজ্্র টাকা দান করিরাছেন। ইনি বহুবিধ সাধার্ণ 

হিতকর কার্ধোর সহিত সংলিপ্ত। ইনি স্ুব্ণ বণিক সমাজের সভাপতি; 

ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একজন ্টরটা ; বহুবাজার শিল্প বিদ্যালয়ের 

সহকারী সভাপতি ; ডিষ্ক্ট চেরিটেবদ্ মোদাইটার একজন সভ্য। 

ইনি ব্যায়াম ক্রীড়ার অনুরাগী; অধিকন্ক “ষ্টার এমেচর ক্লাব” নামে 

একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । ইনি প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে 

একটি বুহৎ সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। অধিকন্তু তাহাতে 

একটি “ডিবেটিং ক্লাব” আছে। ইনি কলিকাতার কয়েকটি সমিতিতে 

মাসিক ও বার্ষিক সাহাধা প্রদান করিয়। থাকেন। ইনি সুধী, বিষ্যোধ- 

সাহী, সাহিত্য সেবান্ুরাগী এবং একজন কৃতী পুরুষ। ইনি নীরবে 
দেশের ও দশের দেবা করিয়া থাকেন। ইহার অর্থান্ুকুল্যে অনেক 

সনষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া! থাকে । ইনি যেমন দাতা, মধুরভাষী ও বিনয়ী, 
সেইরূপ পুগ্যচেতা পুরুষ। ইহার একমাত্র পুনত শ্রীযুক্ত কুমার জীকেন্্ 

নাথ মল্লিক বাহার পিতার ন্ভায় নানারূপ সামনুষ্ঠানের উৎসাহ 

দাতু]। | 

রাজ! বাহারের জীবিতকালে ১৮৭ থৃঃ তণীয় পুত্র কুমার গিরীন্দ্রনাথ 

ও কুমার সুরেন্তরনাথ মল্লিক পরলোকগত হন। ূ 
চরে রি 

0 
শা 
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' ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক | 

গিরীন্ত্রনাথের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৮৭৫ থু ১৫ই 

সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিনুম্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইনি 

শ্ী্ীচৈতন্দেবের পরম ভক্ত । ইনি গোপনে অর্থান্ুকুল্য করিয়া! থাকেন। 

অধুনা “ষ্টার এমেচার ক্লাবের” ্রভাগতি এবং সঙ্গীত সমাজের সম্পাদক । 
১৯১২ খৃঃ ১২ই এগ্রেল কলিকাতার টাউনহলের দরবারে করনেশন 
মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত দীনেন্ত্রনাথ 

মল্লিকের সহিত ১৯১২ খু; ২রা মার্চ কলুটোলার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের 

পোল্রীর বিবাহ হইয়াছে । 

জ্ঞানেন্রনাথ মল্লিক । 

রাজ! বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র সুরেন্তরনাথ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র কুমার 

শ্রীযুক্ত জানেন্রনাথ মন্তিক ১৮৭৬ থ্ ১৬ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 

কলিকাতার হিন্দুস্কলে বিষ্ভাশিক্ষা করেন। পৃত্তকার্য্যে ইহার বিশেষ 

অনুরাগ আছে। ইনি ক্রীড়াকোতুক প্রিয়। ১৯১২ থুঃ ১২ই এপ্রেন 

কলিকাতার টাউনহলের অভিষেক দরবারে ইনিও করনেশন মেডেল 

প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত গোগেন্্রনাথ 

মল্লিক বাহাছুর। 

রাজা বাহাদুরের পঞ্চম পুল্র যোগেন্ত্রনাথ এবং »ষ্ট পুত্র মণীন্্রনাথ 

মল্লিকের পুত্র সম্তান হয় নাই। ০ 



বাছুড়বাগান রায়বংশ | 
কলিকাতা বাছুড়বাগানের রায়বংশ শীঙ্িল্য গোত্রীয় রায় শ্রেণীর 

্রাহ্মণ। , ভট্টনারায়ণের অন্য়ে সপ্জাত। প্রথমে ভট্রনারায়ণ কান্বকুজ 

হইতে পূর্ববঙ্গে সমাগত হন। দ্বাদশ পুরুষ ক্রমা্য়ে সেইস্থানে তদংণীয়- 

দিগের বসতি ছিল। 

এই বংশের ত্রয়োদশ পুরুষ সন্কেত বন্দোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত 

বৃহৎ বাঙ্গালপাশ নামক গ্রামে আমিয়া বাদ করেন। এই বংশসন্তুত 

ষোড়শ পুরুষ নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায় স্ুরাই মেলের কুলীন ; তথায় পাঁচ 

পুরুষ ইহাদের বদতি হয়। তৎপরে অষ্টাদশ পুরুষ গোবিন্দ বন্দোপাধ্যায় 

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেণীপুর গ্রামে আসিয়া! বাদ করেন। তংপুত্র 

কমল মিশ্র, তৎপুত্র রামনাথ, তৎপুত্র সুনরাঁচার্যয, তৎপুন্ত পরশুরাম, 

তৎপুত্র শ্রীবল্লভ, তস্ত পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । 

৬ কষ্চন্ত্র রায়। 

শিক্ষা দেওয়া এই বংশের পূর্ধগুরুষগণের ব্যবসায় ছিল। কিন্ত 

দি্ীস্বর হিন্দুবিদ্বেষী মম্লাট আরঙ্গজেব যখন হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদি্ 

নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তৎকালে কৃষ্ণচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় নিজ ব্যবসায় 
পরিত্যাগ পূর্বক চাকরী করিতে আরন্ত করেন। তিনি নবাব সরকারে 

কর্ম করিয়া “রায়” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষণচন্ মুরশিশাবাদের 
তৎকালীন নবাব স্থলতান আজিম ওম্মান কর্তৃক গ্রেরিত হইয়। বর্ধমান 

রাজ জগত্রাম রায়ের একজন প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া 
ধা 

মনেই পদের নাম শিকদার, অধুনা ইহাকে “নুপারিনটেগে্টঃ বলিয় 
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থাকে । অগ্ভাপি তথায় শিকদার নামে একটি পুষ্করিণী আছে । মুর্শির্া- 
বাদ জেলার অন্তঃগাতী শাঁকাস! গ্রামে ইহাদের নিবাস ছিল। মুসলমান 

রাজগণের উপদ্রবে কৃষ্ণচন্দ্র এ গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক হুগলী জেলার 

অন্তগত খানাকুল-কৃষ্জনগরের সন্নিকট রাধানগর. গ্রামে আসিয়া বদতি 

করেন। কৃষ্ণচন্ত্রের তিন পুত্র--অমরচন্ত্র, হরিগ্রসাদ ও ব্রজবিনেঞ্জ রায়। 

৬ ব্রজবিনোদ রায়। 

কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ রায় নবাব সিরাজদ্দৌলার অধীনে 

মুশিদাবাদে কোন উচ্চপদে নিষুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাহার প্রতি অন্তায় 

বাবহার হওয়াতে তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া অবশিষ্ট 

জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি সম্পত্তিশালী, দেবভক্ত ও পরোপকারী 

ছিলেন। ১৭৬৮ খুঃ ব্রজবিনোদ রায় পরলৌকগত হন। তাহার সাতটা 

পুত্র সন্তান জন্মে; তন্মধ্যে জোষ্ঠ পুণ্র নিমানন্দ, মধ্যম রামকিশোর এবং 

পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রার। 

জোষ্ঠ নিমাননদের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায় গৌরাঙ্গপুর নামক স্থানে বাস 

করিতেন। গুরুপ্রসাদের পুত্র ব্রিলোচন রায়ের বংশধরগণ অস্ভাপি তথায় 
বাস করিতেছেন । 

৬ রামকিশোর রায়। 

মধায় রামকিশোরের পুত্র নবকিশোর রায়। তাহার ছুই পুত্র 
যাঁদবচন্ত্র ও শ্রীনাথ রায়। 

ীনাধের পুত্র গোৌঁগী্গাথ রা্। গোগীনাথের পুত্র পণ্ডিত মহেন্ছনাথ। 

্ামিধি আজীষদ জবগট সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা, 
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সাহিতোর সংস্কার সাধন ভন্য বনু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। স্যামুয়েল 

হ্াঁনমান ও স্মুপ্রসিদ্ধ কর্মবীর অক্ষয় কুমার দত্ত মহোদয়ের জীবনচরিত 

লিখিয়া তিনি সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজীবন ভারতীর 

(সব! করেন বলিয়া তিনি কমলার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। 

শেষ জীরনে দারিদ্র্য গীড়নে কাতর হইয়া অবশেষে তিনি হাবড়া-ব্যাটরা 

স্কুলের শিক্ষকের কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন অতঃপর ১৯১২ খুঃ ১৮ই 

নবেম্বর জরাতিদার রোগে বঙ্গসাহিত্যের লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত মহেন্ত্রনাথ 

বি্ভানিধি লৌকান্তরিত হইয়াছেন। 

৬ রামকাত্ত রায়। 

বজবিনোদের পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায় প্রথমে মুর্শিদাবাদের নবাব 

সরকারে কর্ম করিতেন; কিন্তু তাহার প্রতি নবাব অসদ্যবহার করিলে, 

তিনি কন্ম পরিত্যাগপূর্ক রাধানগর গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করেন। 

রামকান্ত রাধানগরের একজন সন্ান্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পূর্বে রাঁধানগর 

বদ্ধমান জেলার অন্তগ্নত ছিল। এ জেলার তাহার পৈতৃক কিছু ভূসম্পত্তি 
থাকে। রামকান্তের সহিত শ্রীরামপুরের নিকটবন্তী চাতরা-নিবাসী 

শ্তামটাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্তা তারিণী দেবীর পরিণয় হয়। তাহার 
গর্ভে জগন্মোহন ও রাঁমমোহন এবং দ্বিতীয়া পত্রীর গর্ভে রামলোচন নামে 

এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্মোহনের সহধর্শিণী 

১৮১০ খৃঃ ৮ই এপ্রেল সহমৃতা হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে গোবিন্দ- 

প্রমত্দ নামে একটি পুত্র রাখিয়া যান। রামকান্ত বর্দধমানাধিপতির 

জমিদারীর অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রাম ইজারা 

লইয়াছিলেন। তছুপলক্ষে বর্ধীমানরাজের সহিত তাহার সর্বদা বিবাদ 
হইত। রাজার অত্যাচার অসহ হইলে রামকান্ত সপরিবারে লান্কুলপাড়া 
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নামক গ্রামে আসিয়। বাদ করেন। তিনি যেরূপ উচ্চশ্রেণীর লোক 
ছিলেন, তন্রপ মহৎ কার্্যদ্বারা দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। 

১৮০৩ খুঃ রামকান্ত রায় স্বর্ণারোহন করিয়াছেন । 

৬ রামমোহন রায়। 

রামকান্তের মধ্যম পুভ্র জগছিখ্যাত মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায় 

১৭৭৪ খুঃ ১০ই মে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ভূমিষ্ঠ 

হন। শৈশবকালে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। 

নবম বৎসর বয়ঃক্রমকালে পাটনা নগরীতে গমনপর্ধক জনৈক মৌলবীর 

নিকট আরবী ও পারসী ভাঁষা শিক্ষী করেন। তথায় তিন বসরকাল 

মবস্থিতি করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত, ৬ বারাণসীধাম গমনপুর্বক প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট অভিনিবিষ্টচিন্তে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন 

করিয়াছিলেন । অসাধারণ মেধা ও পরিশ্রমগুণে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ 

ব্ুৎপত্তি হইয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবুত্ত হইয়া ১৭৯০ খুঃ 

“হিন্দুদিগের পৌভ্ুলিক ধন্ম প্রণালী” নামে একথানি গ্রন্থ গ্রচার করেন! 
পৌভ্তলিক ধর্ম মিথ্যা, ইহা ত্যাগ করা উচিত, সেই গ্রন্থে এই সকল বিষয় 

লিখিত হইয়াছিল। তাহাতে পৌন্তুলিক মতাব্লঙ্বী পিতা রামকান্ত 

অসন্থষ্ট হইয়া রামমোহনকে গৃহ হইতে বহিষ্কত করিয়া দিয়াছিলেন। 

তিনি ধ্মতত্ব-জিন্ঞান্গ হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ পুরক 

পরিশেষে তিব্বত গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্খের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। 

তিনি চারি বৎসরকাল দেশ ভ্রমণ করিরা বাটা প্রত্যাগমন করের্ক। 
১৭৯৬ খুঃ দ্বাবিংশ বদর বয়ঃক্রমকালে রামমোহন ইংরাজীভাষা শিক্ষা 

করিতে আরম্ভ করেন। ১৮০৩ খুঃ পিভৃবিয়োগ হইলে তিন সহোদরে 
পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়! জইয়া সংসারধর্্ অবলম্বন করিয়াছিলেন। 



৯৮ _ ভারত-গৌরব। 

অতঃপর রংপুরের তদানীন্তন কালেক্টর ডিগ্বী সাহেবের অধীনে দেওয়া- 

নের কন্মে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় কার্ধাদক্ষতাগুণে অতি অল্প দিনের মধ্যে 

তিনি সত্বর সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি 

প্রভৃত পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন লাভ করেন। 
১৮০৩৪খুঃ হইতে ১৮১৩ খুঃ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসর রাজকার্ধ্য করিয়া 

তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। এই সময় অপর 

ভ্রাতৃগণের মৃত্যু হওয়াতে, তাহাদের পুত্রাদি না থাকায়, রামমোহন 

সমস্ত পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হন কিন্তু সেই বিষয় হস্তগত করিতে 

তাহাকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং মোকর্দমায় 

বহু অর্থ ব্যয়ও হইয়াছিল। কিছুদিন পরে রাজকাধ্য হইতে অবসর 

গ্রহণ পূর্বক মুরশিরদীবাদ গমন করেন। তথায় “পৌনত্তলিকতা৷ মকল ধর্ষের 

বিরুদ্ধ” নামে পার্শীভাষায় একথানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তজ্জন্য 

জননী কর্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্তী রঘুনাথ- 
পুর গ্রামে বাটী নির্মাণ করেন। উক্ত বাঁটাতে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র 

রমাপ্রসাদ রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খুঃ তিনি উভয় পুত্রকে 

লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। অতঃপর রামমোহন অনন্যচিত 

ও অনন্যকশ্থা হইয়া ধন্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন! এই সময় তিনি সংস্কৃত 

বেদান্তের অন্ধুবাদ এবং সংক্ষেপে বেদের সারমন্দ উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত ও 

বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ১৮১৬ খুঃ সংক্ষিপ্তরূপে বেদ ইংরাজীতে 
অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তিনি গ্রীষ্টধর্শের বিরুদ্ধেও অনেকগুলি 
পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। দেই সময় হুগলী-শ্রীরামপুর হইতে মা্শমান্ 
সাণ্ডছব তাহার প্রতিকূলে কয়েকথানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়৷ প্রতিবাদ 

করিয়াছিলেন। ১৮২৭ থুঃ রামমোহনের উদ্ভোগে এবং প্রসশ্নকুমার 

ঠাকুর, প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কাণীনাথ রায় প্রভৃতির সাহায্যে 
কলিকাতায় কমল বন্ধুর বাটাতে একটি ব্রাঙ্মমমাজ স্থাপিত হয়। ইহাই 
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আদি ত্রাহ্মদমাজ। রামমোহন এই সময় হইতে আজীবন কেবল ত্াহ্মধর্ম 

প্রচারেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যতগুলি ভাষা! শিক্ষা করেন, প্রায় সকল 
ভাষাতেই ত্রাহ্মধর্ম বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন । 

তিনি ত্রাঙ্গধর্ম্ের কয়েকখানি পুস্তক এবং অনেকগুলি ব্রাহ্গদঙ্গীত রচনা 

করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই মার্জিত বাঙ্গাল! গদ্ লেখক । ন্তৎকালে 

সংস্কৃত ভাষাধ্যায়ী কয়েকজন ব্যতীত অপর কেহই বাঙ্গালা ভাষায় 

দ্ধ করিয়া বলিতে ও লিখিতে পারিত না; কিন্তু রামমোহন সেই 

সময় আপন শ্রম ও বুদ্ধিবলে যেরূপ বাঙ্গালাভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলেন 
এবং যে সকল বাঙ্গাল! গ্রন্থ রচন! করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে 

শত শত ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য গ্রাণপণ 

চেষ্টা করেন এবং তৎসন্বান্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন । 

১৮২৯ খুঃ লর্ড উইলিয়ম্ বেটিস্ক সতীদাহ নিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 

করেন। রামমোহন অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে ইংরাজী, 

নংস্কৃত, বাঙ্গালা, লাটীন, গ্রীক, ফেঞ্চ, হিক্ু, আরবী, পাশা, উদ 

হিন্দী প্রভৃতি বহু ভাষায় স্ুপঙ্ডিত ছিলেন এবং অনর্গল সংস্কৃত 

আরবী, পাঁশী কবিতা সকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বেদ, বেদাস্ত, 

উপনিষদ, কোরাঁণ, বাইবেল প্রভৃতি শান্তর গ্রন্থ সম্যকরূপে পাঠ করিয়া- 

ছিলেন। ইউক্রিডের ক্ষেত্রতত্ব ও আরিষ্টটলের তর্কশান্ত্র পাঠ করিয়! 

বুদ্ধিকে তীক্ষতর ও সুমার্জভিত করিয়াছিলেন। তিনি যে পথ ধরিয়া 

ভূবনব্যাপিনী কাতপ্রিলাভ করেন, মহম্মদের গ্রন্থই তাহার প্রবর্তক। 

এই গ্রন্থ তাহাকে সেই পথের পথিক করিয়াছিল এবং তৎপাঠে তাহার 

পোল্ভলিকধর্ণে বিদ্বেষ জন্মে ও একেশ্বরবাদী হন। তিনি নিজশ্থ্য়ে 

কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় ও মুদ্রা স্থাপন করেন। তিনি সর্বগ্রথমে 
বাঙ্গালা ভূগোল প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জাতি কিন্বা বর্ণতেদ 
করিতেন না৷ এবং ধর্ম, সমাঁজ, নীতি, সাহিত্য, রাজনীতি ও আইন 



১০৪ ভারত-গৌরব। 

সংস্কারক ছিলেন। রামমোহন স্বীয় ক্ষমতা, অর্থ ও জীবন পরোপকার- 

রূপ মহাব্রতৈ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি লোকের দ্বেষ, অত্যাচার 

ও তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ জ্ঞান করিতেন। ধর্ম্সংস্কার, সমাজসংস্কার, 

রাজনৈতিক সংস্কার, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার 

শুভকর কার্যে তিনি হস্তার্পণ করেন। তজ্জন্য দিবারান্র পরিশ্রমে কাতর 

ছিলেন না। তিনি সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ এবং শিক্ষা প্রচারক 

ছিলেন। বন্ধুগণের প্রতি তাহার ব্যবহার অতি কোমল ও মধুর ছিল। 

তিনি শিষ্যদিগের গ্রতি অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যবহার করিতেন। বালক 

বালিকাগণকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি যাবজ্জীবন স্্রীজাতির 

প্রতি ভক্তমান ছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। 

দরিদ্রের গ্রতি তাহার অপরিমীম মহানুভূতি ও দরা ছিল। তাহার 
যেরূপ পাগ্ডত্য ও তকশক্তি, তদ্রপ ধন্মুভীব ছিল। উপাদ্না তাহার 

চিরসঙ্গী ছিল। তিনি স্বাধীনভাব অতিশয় ভালবাসিতেন। নীচতার 

প্রতি তাহার আন্তরিক দ্বণা ছিল। রাজনীতি ও ধন্মনীতি উভয় 

বিষয়েই পারদশী ছিলেন। বিবিধ ভাষায় ও বিবিধ বিদ্যায় তাঁহার 

অনাধারণ বুৎপন্তি ছিল। ভিনি পুরুষকারের অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত। রাদ- 
মোহন রাঁর হইতে এ দেশে নবঘুগের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৮৩ খুঃ ১৫ই 

নবেম্বর দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় আকবরসাহ, রামমোহনকে “রাজা” উপাধি প্রদান 

পূর্বক নিজবৃত্তি হাঁস হওয়ায় বোর্ড অব্ কণ্টোলে প্রার্থনার জন্য তাহাকে 

বিলাত প্রেরণ করেন। এদেশবাীর মধ্যে তিনিই সব্ধপ্রথম বিলাত 

যাত্রা করেন। তিনি তথায় গিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সমাদর লাভ 

করিগাছিলেন। তিনি ইংলগাধিপতির সহিত একত্রে ভোজনের জন্য 

নিমন্ত্রিত হন। দিল্লীশ্বরের কার্ধ্য সমাপনন্তে ১৮৩২ খুঃ ইংলগ হইতে 

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিন্ নগর গমন করিয়াছিলেন। তৎকালীন 

ফরাসীরাঞজ লুইস ফিলিপ তাহাকে বিশেষ সমাদর পূর্বক. নিমন্ত্রণ করেন। 
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তথায় একবংসর কাল অবস্থান করিয়া ফরাসীভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন 

হন। ১৮৩৩ খৃঃ তিনি পুনরায় ইংলগে প্রত্যাবৃত্ত হন। রামমোহন 

স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে অধিক সন্মানলাভি করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় 

বাক্তিগণ তীহার গুণের যথার্থ গৌরব করিয়াছেন। কলিকাতা হিনু 

কলেজ সংস্থাপক ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের কন্ত1 কুমারী হেয়ার 

ভাহাকে ব্ি্টল নগরের নিকটবর্তী ট্টেপিন্টন্ গ্রোভ নামক স্থানে 

লইয়া ঘাঁন। তীহার ভবনে কিছুদিন পরমস্থুথে অতিবাহিত করিয়া, 

১৮৩৩ থুঃ ২৭শে সেগেম্বর মস্তিক্ষপ্রদাহ রোগে মহাত্া রাজ! রামমোহন 

রার বিদেশে কলেবর পরিত্যাগ করেন। ব্রিষ্টল নগরে তাহার সমাধি হয়। 

৯৮3৩ থঃ ২৯শে মে প্রসিদ্ধ প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই শব উত্তোলন 
পুব্রক ইয়ার-নোজ-ভেল্ নামক স্থানে সমাহিত করিয়া তাহার উপর একটি 

সথরম্য সমাধি মন্দির নিম্মীণ করাইয়। দিয়াছিলেন; তাঁহা অগ্ভাপি সৌন্দর্যের 
সহিত বিদ্যমান। রাজ! রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথমা পত্রী অন্ন 

বসয়েই দেহত্যাগ করেন। তৎপরে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুড়মূন-পলাশী 

গ্রামে দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করেন। অতঃপর কলিকাতা ভবানীপুরে 

ততীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন । তাহার ছুই পুজ-_রাঁধাগ্রসাদ ও রমা- 

প্রসাদ রায়। 

৬ রাধাপ্রলাদ রায়। 

রামমোহনের জোম্ঠ পুর রাধাপ্রসাদ রায় কৃষ্চন্গরে কঙ্ম ক্িতেন। 

তিনি বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাত করিতে পারেন নাই। হুগলী জেলার 

অন্তর্গত ইড়পাড়া গ্রামের জনৈক সন্ত্রস্ত ব্যক্তির কন্তার মহিত রাধা- 

প্রসাদের পরিণয় ক্রিয়া হইয়াছিল। তাহার পুত্র সন্তান হয় নাই; 
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একমাত্র কন্ঠ চন্্র-জ্যোতীঃ দেবীর গর্ভে ললিতমোহন, কিশোরীমোহন, 

নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। 

৬ রমাপ্রসাদ রীয়। 

রামমোহনের কনিষ্ঠপুত্র রমাগ্রসাদ রায় রঘুনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ 

করেন। ১৮১৪ খৃঃ তিনি পিতৃদেব কর্তৃক কলিকাতায় আনীত হন। 
তাহার সহিত পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব 

ছিল; কিন্তু বিধব! বিবাহের আন্দোলনকালে সামান্য মনোমালিন্য সংঘটিত 

হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, বিষ্ভানাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের 

অনোঁণনে প্রথমতঃ তাহার নিকট হইতে সবিশেষ সহান্থভৃতি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন; কিন্তু কার্ধ্যকালে সাহাব্য পাওয়ার পরিবর্তে তাহাকে ঢুই 

একটি মন্মীস্তিক কথা শুনিতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার 

বাটাতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন; কিন্তু তাহার পর গতিবিধি একরূপ 

বন্ধ হইয়াছিল । রমাপ্রসাদ তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী 

ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। ওকালতীতে বিশেষ প্রসিদ্ধি 

লাভ করিয়া তিনি ক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের গবর্ণমেণ্ট উকীল 

পদে নিযুক্ত হন। এই পদ বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৬২ খুঃ তৎকালীন সদর দেওয়ানী এবং সদর নিজামত 
আঁদালত বর্তমান হাইকোটে পরিণত হইলে, রমাপ্রসাদ রায় একজন 

দেশীয় জজ পদে মনোনীত হইয়া আক্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন। এই সম্মান- 
হুচক পদ বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম প্রদত্ত হয়) কিন্ত তিনি এ্বচারাসনে 

সমাসীন হইবার পূর্বেই লোকান্তর ঘটিলে শভ্ভুনাথ পণ্ডিত মহোদয় 
তৎপদে অধিষিত হইয়াছিলেন। রমাপ্রসাদকে কলিকাতা! হাইকোর্টের 
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পবিত্র আসনোপবেশন সুখ সন্তোগ করিতে হয় নাই। রমাপ্রসাদের 

ছুই পুত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহন রায় । 

৬ হরিমোহন রায়। | 

রমাগ্রসাদের জোট পুত্র হরিমোহন রায় অতিশয় বিলাসী ছিলেন। 

তাহার একটি সথের ঘাত্রার দল ছিল। তিনি বিলাসিতায় বিষয় সম্পত্তি 

অনেক নষ্ট করিয়া! যান। তাহার একটি সুন্দর পণ্ুশাঁলা ছিল। হুগলী 

জেলার অন্তর্গত দশঘর! গ্রামের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ রায় 
সেই পণ্শীলার অনেক গুলি পশু পক্ষী ক্রয় করিয়! স্বীয্ জন্মভূমি দশঘরা! 

গ্রামে একটি পণ্ুশাল! স্থাপন করিয়াছিলেন। হ্ৃগলী জেলার অন্তগত 

লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে ১৯১২ থ্ঃ হরিমোহন রায়ের সহধর্িণী শ্রীমতী 
গৌলাপসুনদরী দেবী পুরাঁণ সমাপ্তি উপলক্ষে কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপন্লী 

পূর্বস্থলী, কলিকাতা, রংপুর, ঢাকা ও অন্ঠান্ঠ প্রসিদ্ধ স্থানের এধ্যাপক 

গণকে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিয়াছিলেন। থানাকুল-কৃষ্ণনগর 

নিবাসী পণ্ডতগ্রবর শ্রীযুক্ত ধর্মদান শিরোমণি এবং কলিকাতার 

মহামহোপাধ্যয় পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়দ্বয় উহার 

কন্মকর্তী ছিলেন। তিন দিবস ব্যাপিয়! প্রায় সহস্রাধিক অধ্যাপক 

যোগ্যতানুসারে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিপ্লেন। 

৬ প্যারীমোহন রায় । 

রমাপ্রমাদের কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীমোহন্নরাষ় ধার্শিক ও দয়ালু বলিয়া 
জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। অর্থের গ্রচুরতা৷ না! থাঁকিলেও তীহার মান 
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র্াদা যথেষ্ট ছিল। সঙ্গীত-শান্্ের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 

তিনি বিখ্যাত বাদকের নিকট বাগ শিক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট বাদক মধ্যে গণা 

হইয়াছিলেন। তিনি মেধাবী ও বলবান্ পুরুষ ছিলেন। কয়েক বংপর 

অতীত হইল গ্যারীমোহন রায় ভবলীলা সম্করণ করিয়াছেন। 

১৯১০ থ্ঃ ৯৮ই ফেবয়ারি পারীমোহনের পুত শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন 
রায়ের সহিত বীরভূম জেলার অন্তত হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত 
দদানিরপ্জন চক্রবর্তী বাহাদুরের কন্ঠা শ্রীনতী গ্রমোদবালা দেবীর শুভ 

পরিণয় মনপন্ন হইয়াছে। অধুনা ধরণীমোহন রায় বিবিধ গুণে ভূষিত 
হইয়া বংশোজ্জল করিতেছেন। 



বামাপুকুর মিত্রবংশ 
কান্তকুজ হইতে বঙ্গের গ্রথম হিনুরাজা আদিশুর যে গঞ্চজন 

বাঙ্মণ আনাইয়াছিলেন; কালিদাস মিত্র তীহাদের একজন অনুচর 

ছিলেন। তাহার পঞ্চাশ অধস্তন বংশধর সত্যবাঁন মিত্র চব্বিশ পর- 

গণীর অন্তর্গত বড়িশা নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তীহার 

ূর্বপুরুষগণ কথন কিরূপ অবস্থায় কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন 

তাল জানিবার উপায় নাই। তাহারা বংশপরষ্পরা “বড়িশীর মিত্র” 

বলির প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। এই বংশের কেহ কেহ হুগলী জেলার 
অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন। তীহারাই বংশক্রমে 

কোন্নগরের মিত্র পরিবার বলিয়। প্রসিদ্ধ হইয়! উঠিলেন। ক্রমে কোন্ন- 

গরের মিত্র পরিবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। নেই মিত্র 

পরিঘার কোন্নগর হইতে গ্রথমত; কলিকাতার অন্তঃপাতী গরোবিনপুর; 

তাহার পর বামাপুকুর নামক স্থানে বদতি করেন। এই মিত্রপরিবার 

চিরকাল মন্্ান্তবংশ বলিয়া পরিচিত । 

কলিকাতা ঝামাপুকুরের মিত্রবংশ অতি প্রাচীন জমিদার বংশ। এই 

বংশোদ্ভব রামচন্্র মিত্র কলিকাতার তৎকালীন একটি ইংরাজ সওদাগর 

আফিসের খাজাঞ্জি ছিলেন। নেই কার্য্যে তিনি প্রভূত অর্থোপার্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি ঘৃত্যুকালে শিকন্্র, শন্তচন্্র ও রাজক্ণ মিত্ 

নামে তিনটা পুন্র এবং নগদ প্রার পধণশ সহ মুদ্রা রাখিয়া বান।” 

রামচন্্রের জ্যেটপুত্র শিবচন্ত্র মিত্র একজন মন্্ান্ত ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি স্বতাবত; তীক্ষবুদ্ধি ও মরল প্রক্কতির লোক ছিলেন। তাঁহার একটি 
পুত্রসন্তান হয়; তিনিই স্বনামধন্য রাজ! দিগন্বর মিত্র। 
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৬ দ্রিগন্বর মিত্র। 

রাজা দিগন্বর মিত্র ১৮১৮খুঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে 

জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কলিকাতায় 

আসিয়া 'ইংরাজী শিক্ষারন্ত করেন। তৎকাঁলে শ্যামবাঁজারে গিতার 

নিকট থাকিয়া ১৮২৭খুঃ হেয়ার সাহেবের স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জনা 

প্রবিষ্ট হন এবং স্থুপ্রসিদ্ধ রামতন্থ লাহিড়ী সেই দিবস স্কুলে প্রবেশ 
করেন। তৎপরে উভয়ে হিন্দুকলেজে ভর্তি হন। সেই সময় ডিরোজিও 

সাহেব তথায় শিক্ষকতা করিতেন। ১৮৩৪ খুঃ কলেজ পরিত্যাগ 

পূর্বক দিগন্বর মুর্শিদাবাদের নিজামত স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত 

হইয়া তথায় গমন করেন। ১৮৩৬ খুঃ তিনি রাঁজসাহীর কলেক্টারের 

প্রধান কেরাণীর কন্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে মুর্শিদাবাদের খাঁসমহল 

বন্দোবস্তের সময় মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন কালেক্টরের অধীনে 

তিনি তহশীলদার ও আমীন পদে নিষুক্ত হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদ 

আগমন করেন। অতঃপর কাশীমবাজারের কুমার কুষ্খনাথ নন্দীর গৃহ- 

শিক্ষকরপে নিযুক্ত হন। ১৮৪১ থুঃ কাশীমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ 

নন্দী প্রাপ্তবয়স্ক হইয়। বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে দিগম্বর মাসিক 
একশত টাকা বেতনে তাহার বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার পদে উন্নীত 

হন। রাজা! কৃষ্ণনাথ তাহার জমিদারীর স্থবন্দোবস্ত ও উন্নতি দেখিয়া 

দিগন্বরকে একলক্ষ টাকা দান ক্করেন। এই লক্ষ মুদ্রাই দিগম্বরের 
শরীবদ্ধির প্রথম সোপান। ১৮৪৪ খুঃ রাঁজা কৃষ্ণনাথ নন্দী কলিকাতা 

যোড়ার্ণাকোর বাঁটাতে আত্মহত্যা! করিলে, তিনি কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক 
এ টাকায় মুর্শিদাবাদে রেশম ও নীলের ব্যবসায় আরন্ত করেন। তাহাতে 
বিলক্ষণ লাভবান হইয়া রামখোলা, রাঙ্গাপতি ও দৌলতবাজার এই 
তিন স্থানে তিনটা রেশমের কুঠী পরিচালন করেন। তাহার পর সারণ 
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জেলায় দুইটা কুঠী ক্রয় করেন। এইরূপে বাণিজ্যের দ্বারা তিনি বথেষ্ট 
উন্নতি করিয়া! জমিদারী ক্রয় করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর 

স্বীয় বুদ্ধিবলে উত্তরকালে লাভবান হইয়া চবিবশ-পরগণাঁ, বশোহর, 

বাখরগঞ্জ ও কটক জেলায় কয়েকখানি জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৫০খুঃ 

তিনি ঝামাপুকুর নামক স্থানে আসিয়া! বসতি করেন। ১৮৫১ খঃ 

বরিটাশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ নামক জমিদার সভা স্থাপিত হইলে 

দিগন্বর মিত্র প্রথমে এই সমিতির সভ্য, তৎপরে অবৈতনিক সহকারী 

সম্পাদক এবং পরিশেষে সভাপতি পদে বরীত হ্ইয়াছিলেন। ১৮১৪ থুঃ 

ম্যালেরিয়া জরের কারণ অনুসন্ধানার্থ এক রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়, 

তিনি সেই সভার একজন অন্যতম সভ্য থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হন বে, রেলপথ হইয়া মাঠের স্বাভাবিক পরঃগ্রণালী অবরুদ্ধ হওয়াতে 

ম্যালেরিয়া জরের উৎপত্তি হইয়াছে । ১৮৬৫ খুঃ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 

সভার সদসা নির্ধাচিত হন) তৎপরে ক্রমান্বয়ে তিনজন বঙ্েশ্বর কর্তৃক 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি 

দাতব্য সভার সভ্য, জষ্টিদ্ অব দি পিন্, অবৈতনিক মাজিষ্টেট এবং 

ওয়ার্ডদ্ ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শক ছিলেন৷ তিনি স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহদাতা 

ছিলেন। নর্ড লিটন কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্ব আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি 

তদ্বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করেন। তিনি ডিষ্রা্ট চেরিটেবল্ সোসাইটার 

অবৈতনিক সভ্য ছিলেন। অধিকন্তু স্বীয় নামে একটি কণ্ড প্রতিষ্ঠা 

করিয়া প্রতিমাসে কুড়িটা দরিদ্র ব্যক্তি পোষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি 

গ্রায় আশীটি ছাত্রের ভরণ গোধণের বার়ুতার বহন করিতেন। 
১৮৬৬ খুঃ. উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি গবর্ণমেপ্টকে অঁনৈক 

সাহাধ্য করেন ১৮৭৪ খৃঃ তিনি কলিকাতার সেরিফ্পদে অধিষ্ঠিত 

হন; বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানমচক পদলাঁভ করেন। 

'দিগম্বর নিজগুণে নিজের ভাগ্যলক্মীকে দামীরপে আয়ত্ব করিয়া 
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গিয়াছিলেন। ১৮৭৫ থৃঃ হইতে তীহার স্বাস্থাতন্গ হয়। স্বর্গীয় ভারতসম্ত্রাট, 

সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে সুভাগমন করিয়াছিলেন, 

তৎকালে ১৮৭৬ খুঃ ১লা জানুয়ারি যুবরাজ সমক্ষে এক রাজকীয় 

দরবারে ভারত গবর্ণমেন্ট দিগম্বরকে “দি এস. আই” উপাধিসম্মানে 

ভূষিত করেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী দিন্নী নগরের পুরোভাগে 

এক অভূতপূর্ব রাজসভার অধিবেশন হইয়া রাজী ভিক্টোরীয়। “ভারত 
বাজরাজেশ্বরী” বলিয়া ঘোবিতা হন। সেই রাজনুয় যকন্ঞে দিগন্বর 

“রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ থু: ২৭শে এপ্রেল রাজা 

দিগম্বর মিত্র মহৌদর জরবিকারে পরলৌকগমন করেন। উক্ত 

দিবস তিনি রাজা উপাধির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;) কিন্ত দুঃখের 

বিষয় রাজপ্রদত্ত উপাধিভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। পঞ্চদশ বৎসর, 

বয়ক্রম কালে কলিকাতা কর্ণওয়ালিস-্বয়ার নিবাসী স্বর্গীয় চুনীলাল 

বন্থুর কন্ঠার সহিত রাজ দিগন্বরের প্রথম বিবাহ হয়; চারিবৎসর, 

মধ্যে সেই পরীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তৎপরে চোরবাগানের স্বর্গ 

বলরাম সরকারের তনয়ার পানিগ্রহণ করেন। তাহার গিরিশচন্্র মিত্র 

নামে একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। ১৮+* খৃঃ রাজাবাহাদুরের জীবিত 

কালে কুমার গিরিশচন্ত্র ঘোটক হইতে পতিত হইয়।৷ অকালে লোকান্তরিত 

হইয়াছেন। তিনি ঘৃত্যুকালে একটি কন্ঠ ও দুইটা শিশুপুত্র রাখিয়া যান। 

জোসঠ পুল শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্্নাথ মিত্র। . 

*. মন্মথনাথ মিত্র । 

কুমার শ্রীঘুক্ত মন্মথনাথ ও শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ মিত্র মহাশয়ের 

নাবালক সময়ে রাজা দিগন্বর মিত্র মহোদয়ের এক ভ্রাতা ও জনৈক 

ভূতপূর্ব সবজুজ মহেন্রনাথ বন্ধু মহাশয় ইহাদের অভিভাবক নিযুক্ত 
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'ছিলেন। তৎপরে উভয় ভ্রাতায় সাবালক হইয়া বিষয় সম্পত্তি নিজ- 

হস্তে গ্রহণপূর্বক স্ুশৃঙ্খলে পরিচালন করিতেছেন । পিতাঁমহের পদান্- 
পরণ করিয়া ইহারা স্বীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ পগরিশচন্ত্র মিত্র ওষধাঁলয়” 

নামে একটি দাঁতব্য উষধাঁলয় স্থাপন করিয়াছেন। ছুইজন বেতনভোগী 

সুবিজ্ঞ কবিরাজের তত্বাবধানে দেশীয় ওষধ আরুর্ধেদ মতে: প্রতাহ 

প্রাতঃকালে প্রায় শতাধিক লোঁককে দেওয়া হইয়া থাকে । তাহার 

কার্ধ্য তন্বাবধান ও পরামর্শ করিবার জন্য বংসরের মধো দুইবার বহু 

বিখ্যাত কবিরাজ মণ্ডলীর সমবেত হইয়| একটি সভা! হয়। ইহারা উভয় 

ভ্রাতায় সাধারণ হিতকর কার্যে মধ্যে মধ্যে অর্থদান করিয়া থাকেন । 

কলিকাতা ঝামাপুকুর লাইবেরী স্থাপন সময্বে উভরে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়া- 

ছিলেন। শিক্ষাকল্পে উৎসাহ প্রদান জন্য কোন্নগর স্কুলে চারিটী বৃত্তি 

স্থাপন করিরাছেন। বিগ্ভাশিক্ষার উন্নতিকল্পে, স্বদেশ বাসীর মঙ্গল জন্ট 

চল্লিশ সহ টাকা) ছুিক্ষ নিবারণ ভাগারে দশ সহস্র টাকা; ভিক্টো- 

রিয়া স্বৃতিমৌধ ভাগ্ারে দশ হাজার টাকা) কলিকাতা অনাথাশ্রম, 

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ ভাগ্ডারে দশ হাজার টাকা) কলিকাতা কলেজ 

অব্ ফিজিসিয়ান্ এণ্ড সার্জান্ স্কুলে এক সহস্র টাকা) প্রিন্স ভিক্টার 
ইানপাতালে আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এততিন্ন কোন্নগর 

স্কুল লাইব্রেরী, প্লেগ হাসপাতাল, দাঞ্জিলিং লুইস্ জুবিলী স্বাস্থানিবাস, 

কলিকাত! সিটা কলেজ, ডায়মওহারবার স্কুল, সাউথ সুবার্কান স্কুল, লেডি 

ডফ্রিন্ হাসপাতাল, পান্তর হাসপাতাল, বন্তা নিবারণ ফণ্ড, দাতবা 

ছাত্রনিবাস, ঝামাপুকুর আয়ুর্বেদিক ডিম্পেন্সারি ও এলোপ্যাথিক 

ডিগ্রেন্সারি, ভারতীয় শিল্পসমিতি প্রভৃতি বহুস্থানে অর্থ সাহীব্য কাঁরিয়া- 
'ছেন। কুমার মন্মথনাথ ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান্ এসোদিয়েসনের একজন সভ্য, 
শিয়ালদহ বেঞ্চের একজন অবৈতনিক মালজিষ্েট, বঙ্গীয় কাযস্থ সভার 
একজন অন্ঠতম সভ্য । জাতীয় ধনভাগারের একজন অধ্যক্ষ এবং স্বয়ং 
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রিক্তপদে দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ধনভাগারের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া- 

ছিলেন। পূর্ববঙ্গের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় বছ অর্থ মংগ্রহপূর্ববক নির্ন 

আতুরের প্রাণ রক্ষা করেন। ইনি ভারত সঙ্গীত-সমাজের প্রাণস্বরূপ। 

ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ জমিদার । গবর্ণমেন্ট ইহার গুণের 
বিশেষ প্রশংসা করিয়া ১৮৯৭ খুঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে "রায়বাহাছুরঃ 
উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি পাধারণের নিকট যথেষ্ট সুখ্যাতি 

অঙ্জন করিয়া থাকেন। জনদাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে ইহার 

বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। 

কুমার মন্সথনাথের ছয় পুত্র--কুমার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র, বসন্তকুমার, 

হেমস্তকুমার, শিশিরকুমার, কিরণকুমার ও বিষুপদ মিত্র। ১৯১০ খুঃ 

মে মাসে মন্থনাথের তৃতীয় পুত্রের মহিত চোরবাগাঁন নিবাসী কলিকাতা 

হাইকোর্টের স্ুপ্রসিদ্ধ উকীন শ্রীযুক্ত অমরনাথ বনু মহাশয়ের এক পৌত্রীর 

বিবাহ হইয়াছে। ইনি কায়স্থ সভার একজন অন্যতম সত্য বলিয়া কন্তা 

পঙ্ষের নিকট কোন প্রকার যৌতুক গ্রহণ করেন নাই। বনু দরিদ্র 
ব্ক্তি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অনেকগুলি দাতব্য কার্য ও সাহিত্য পরিষদে অর্থ 

দান কর! হইয়াছিল। সুপ্রদিদ্ধ একাউপ্টে্ট, জেনারেল শ্রীযুক্ত কষ্ণলাঁল 
দন্ত মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মহিত রায়বাহাছ্রের 

এক তনয়ার বিবাহ হইয়াছে। 

নরেন্দ্রনীথ মিত্র। 

কুমার শ্রীঘুক্ত নরেন্রনাথ মিত্র পৈত্রিক ভবনে বাঁদ করিতেছেন। 
বিবিধ সাধারণ হিতকর কার্ধের সহিত ইহার সংঅব আছে। ইনি অতি 
অমায়িক, সজ্জন, আড়ম্বর শূন্য, ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি 
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কুমার নরেন্রনাথের একমাত্র গুত্র কুমার মান হিরন্কুমার 

মিন্র। | 

গিরিশচন্দ্রের কন্ঠার সহিত ভবানীপুরের কৃষ্ককিশোর ঘোষের পুন্র 

স্বরেশচন্্র ঘোষের শুভ পরিণয় হইয়াছিল। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান 

বিদ্বমান। 



বাগবাজার ঘোষবংশ ৷ 

কলিকাতা বাঁগবাঁজারের ঘোষবংশ অতি গ্রাচীন বংশ। এই বংশের 

আদি পুরুষ মকরদা ঘোষ বৈগ্যবংশীয় রাজা আদিশুরের সময় কানযকুজ 

হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। অতঃপর মকরন বঙ্গদেশের গ্রাচীন 

রাজধানী গৌড়ের বিচারালয়ে একটি কন্ধে নিধুক্ত হইয়া তথায় বাস 

করেন। মকরন্দের পুল ভবনাথ, ভৎপুত্র পুরুষোত্তম, তৎপুত্ত মহাদেব, 

তৎপুত্র গবচন্ত্র ঘোষ। তীহার দুই পুত্রগ্রভাকর ও নিশাপতি ঘোষ | 

জোন পুত্র গ্রভাকর ঘোষ হুগলী জেলার অন্তর্ণত আকনায় এবং কনিষ্ঠ 
নিশাপতি ঘোষ বালি গ্রামে বাদ করেন। ' এই পুত্রদ্বয় হইতেই োষ- 
বংশের দুইটা সমাজ উদ্ত হইয়াছে। | 

নিশাপতির পুত্র উধাপতি, তাহার পুত্র প্রজাপতি, তৎপুত্র বিভাকর, 

তৎপুত্র ইরচন্ত্র ঘোষ। তাহার ছুই পুত্র; তন্মধ্যে জোষ্ঠ বিনায়ক ঘোষ 

তাহার পুত্র কাকুস্থ; তৎপুত্র মালাধর ঘোষ। তাহার চারি পুত্র; 

তন্মধ্যে জোষ্ঠ সত্যবান ঘোষ। তাহার তিন পুত্র; তন্মধো জো 

অনন্তরাম ঘোষের পুত্র পন্নলোচন। উহার ছুই পুত্র; তন্মধ্যে ছোস্ত 

রামানন্দ ঘোষ। তীহার দুই পুত্র; তন্মধ্যে জোষ্ঠ গোপালচন্ত্র ঘোষ 

তাহার ছয় পুন্র_-মধুহদন, জনার্ধন, বিশ্বনাথ, মহাদেব ওরফে মনোহর, 

'গণেশচন্ত্র ও পুরুযোত্তম ঘোষ । 

৬ বারাণসী ঘোষ। 

গোগালচন্ত্রের পঞ্চম পুত্র গণেশচন্ত্রের পুত্র রাধাকান্ত ঘোষের চারি 

পুত্র) জ্যেষ্ঠ বারাণদী ঘোষ। তিনি চব্বিশ পরগণার তৎকালীন কালেক্টার 
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গঁড়ইন্ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি সাধারণের উপকারার্থে 
বারাকপুরের নিকট হুগলী নদীর তীরে একটি ল্লানঘাট নির্মাণ 'করাইয় 
তংপার্খে ছয়টা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যোড়ার্সাকো! নামক 

স্থানে একটি বৃছৎ বাটী নির্মাণ করেন। তৎকাঁলে তাহার বিশেষ 
প্রতিপত্তি ছিল; তজ্জন্য তাহার নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা নির্শিত 

হয়। তিনি যোড়াসীকোর শীস্তিরাম সিংহের জামাতা ছিলেন। 

বাসস 

৬ মনোহর ঘোষ। 

গোপালচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র মনোহর ঘোষ বারাঁকপুরের অন্তর্গত চন্নন- 

পুকুর নামক স্থানে বাম করেন। সম্রাট, আকবর সাহের সময়ে তদীয় 
সুদক্ষ রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমলের অধীনে তিনি একজন গোমস্তা 
ছিলেন। তৎপরে মনোহর ঘোষ মোহ্রারপদে নিযুক্ত হন। দিশ্লীশ্বরের 
আদেশে তিনিই সর্প্রথমে বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। তিনি 
খাসমহালের জায়গীরের ওয়াশীল জমা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন 

করিয়াছিলেন । অতঃপর তিনি সুবর্ণরেখ! নদীতীরে গিয়া বাস করেন; 
তথায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আকবরের 

সেনাপতি যোধপুররাজ মানসিংহ ও আফ্গানদিগের বিবাদ জময়ে, 

"মনোহর ঘোষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জুবর্ণরেখা: তীর পরিত্যাগ করিয়া! কলি- 
কাতার অন্তর্ঘত চিত্রপুর নামক স্থানে আশ্রয় লইযাছিলেন। অধুনা! ইহা 
চিৎপুর নাঁমে প্রথ্যাত। তিনি এই স্থানে মন্দির নির্াণ করাই 
“সর্বমলা” এবং “চিত্রেশ্বরী” নামে দুইটা দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। 
নরষিংহ নামক জনৈক মহাস্তকে ভঙ্ছন্য কিছু তুলম্পত্তি দান করিয়া 
ফলন চিত্র দেবী, সির রর তখকাবে ১7 

১ 



১১৪ ভারত-গৌরব | 

কালী” নামে প্রসিদ্ধ হন। ১৬৩৭ খু মনোহর ঘোষ লোকান্তর গমন 
করিয়াছেন। তাহার পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে জোষ্ঠ রামসস্তোষ ঘোঁষ। 

হে 

৬ রামসন্তোষ ঘোষ। 
. মনোহরের মৃত্যুর পর তাহার জোষ্ঠ পূত্র রামসস্তোষ ঘোষ চিত্রপুর 

ত্যাগ করিয়া বর্ধমান গিয়া বাম করেন। তিনি অনেকগুলি ভাঁষ! শিক্ষা 

করিয়াছিলেন। তিনি ত্রমানয়ে ইংরাজ, ফরামী ও ওলন্দাজ কুঠীতে 
প্রায় সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কর্ম করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে 
বলরাম ঘোষ নামে একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া যান। 

সস 

৬ বলরাম ঘোষ। 

বলরাম ঘোষ চন্দননগরে ফরাসী রাজ্যে বাস করেন। তথায় তিনি 

বাণিজা দ্বারা দঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। চন্দননগরের তদানীন্তন 
করাদী গব্ণর ডুগ্লে বাণিজ্য বিষয়ে তাহার পরামর্শ লইতেন তিমি, 

ধনশালী হইলেও অতি পামান্ঠভাবে বাদ করিতেন। ১৭৫৬ খুঃ ৯৫ 
বংদর বয়ংক্রম কালে বলরাম ঘোষ পরলোবগত হন। তাহার চারিপুত্র 
রামহরি, শ্রীহরি, নরহরি ও শিবহরি ওরফে শিবনারায়ণ ঘোঁষ। তন্মধ্যে 
শেষোক্ত ঢুই পুত্র তাহার জীবিতফালে লৌকান্তরিত হন। বলরামের' 

প্ীয়হার ঘোষ ও শ্রীহরি থে চন্দননগরে পিতার কারবার 
বন্ধ করিয়! কর্লিকাতা বাগবাজারে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানে 
তাহারা-প্রীয় বিশ বিঘ! ভূমি ব্যাপিয়া একটি বৃহৎ বাট, উদ্ধান ও 

ু্করিনী খনন করাইয়াছিলেন। দেই পুষ্করিণী অদাপি বিদীমান। 
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৬ বরামহরি ঘোষ । 

বলরামের জোয্ঠ পুত্র রামহরি ঘোঁ ছয়বাঁর বিবাহ করিয়াছিলেন । 

শোভাবাজার রাজবংশের রাজা গোগীমোহন দেব বাহাদুরের এক ত্ী 

তাহার পঞ্চম পত্বী ছিলেন। সেই পরীর মৃত্যুর পর ষষ্টবার মিমলার 
বিনোদরাম দাসের এক কন্তাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে তিন 

পুত্র হয়; তন্মধ্যে বলরামের জীবিতকালে ছুইটা পুত্র অকালে বৃস্তঢুত 

হন এবং একমাত্র পুত্র আনন্দমোহন ঘোঁষ জীবিত থাকেন। প্রথম 

কাবুল ঘৃদ্ধের সময় কমিদরিয়েট গোমস্তা পদে নিযুক্ত হইয়া আনন্দ- 

মোহন বহু অর্থার্জন করিয়াছিলেন। তিনি দয়ালু ও বিলাসী পুরুষ 

ছিলেম। তিনি বনু অর্থ ব্যয়ে ৬ বারাণনীধামে একটি নাঁচগৃহ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। তাহার ছুই বিবাহ হয়। দ্বিতীয়া পত্তী ভূবনেশ্বরী 

দাসীকে তিনি একথানি তালুর দিয়া যান) উহার উপসত্ব হইতে তিনি 

৬ গয়াধামে বাদ করিতেন। এই রমণী বাঙ্গালা ভাষায় স্ুশিক্ষিতা 

ছিলেন। তিনি মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীঅন্পূর্ণা দেবীর পুজা 
সমাপন করিতেন । 

৬ শ্রীহরি ঘোষ । 

বলরামের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহরি ঘোষ বাঙ্গাল। ও পারস্তভাষাঁয় ব্যুৎপন্ন 

ছিলেন এবং যৎসামান্ত ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করেন। ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর অধীনে তিনি মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান গদে অভিিজ্তুহন। 

তিনি সৌনন্গুণে ব্ছ অর্থ উপার্দন করেন এবং তাহার সদ্ধায়ও করিয়া- 
ছিলেন। মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ানের পদ হইতে অবদর গ্রহণাস্তর গ্রীহরি 

কলিকাতায় বাঁ করেন। তিনি বহঁ-আত্মীয় ম্বজনকে আশ্রয় প্রদান 



১১৬ ভাঁরত-গৌরব। 

করিতেন; ত্জন্ত তাহার বাটা “হরি ঘোষের গোশালা৮ নামে গ্রচারিত 

হয়। তিনি বনু দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কণ্ঠার বিবাহ ব্যয় বহন 

করিতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন) গ্রতিবংর ত্রয়োদশটা 

বাংসরিক পার্ধণ করিতেন। বন্ধবান্ধব ও আতীয় স্বজনে বিশ্বীস- 

ঘাতকত! করিয়া তাঁহার বহু অর্থ আত্মসাৎ করিলে, তিনি শেষ জীবনে 

কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবন 

পুণাভূমি ৬ বারাণনীধামে অতিবাহিত করেন। তথায় গমনের পূর্বে 

তিনি তাহার বৃহৎ বাটা বিক্রয় করেন) এক্ষণে উহা গাঙ্গুলীদের হইয়াছে। 

তাহার কাটাপুকুর ও শ্ঠামপুকুরের ভূমম্পত্তি নকুড়চন্্র চট্টোপাধ্যায় 

নামক জনৈক ব্রাহ্মণের তত্বাবধানে দিয়া যান; অধুন| তাহার বংশধরগণ 

উপভোগ করিতেছেন। অতঃপর দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষ তদীয় জোট 

পুত্র কাশীনাথকে সঙ্গে লইয়া ৬ বারাগমীধাম গমন করেন।- তথায় 
তিনি কয়েক বতসর বাস করিয়। ১৮৬ খুঃ জীবনলীলা৷ সমাপন করেন। 

তাহার চারি পুত্র-কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, হরলাল ও রূিকলাল ঘোষ এবং 

দুই কন্যা; তন্মধ্যে গ্রথমা কন্ঠ! ভগবতী দাসীর সহিত বাগবাজার নিবাসী 
নিধুরাম বন্থুর গোত্র জগন্নাথ বস্তুর বিবাহ হয়। 

দেওয়ান ্রীহরির জ্যেট পুত্র কাশীনাথ ঘোষ ৬ বারাণদীধামে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। তাহার কোন ত্র নতান হয় নাই। 

দেওয়ান শ্রীহরির মধাম পুত্র বিশ্বনাথ ঘোষের এক গু তৈরবচন্ত্ 

ঘোষ মৃদ্ধাপুরে গবরমে্ট অফিসে বছ দিবস কর্ম করেন। তিনি ত্রিশ 

বংমব মাত্র বন্নদে একমাত্র টি মি রাখিয়া গতাস্থ 

হ্ন। 



কলিকাতা--ঘোষবংশ। ১১৭ 

৬ বেণীমাধব ঘোষ। 

বেণীমাধৰ ঘোষ তদীয় মাতুল চোরবাগান নিবামী আননাচন্দ্র বস্থুর 

দ্বারা প্রতিপালিত হন। তিনি হেয়ার স্কুলে বিগ্তাশিক্ষা করেন; অধিকন্ত 

পারস্তাষাও জানিতেন। চাঁষাধোপাঁপাড়া নিবাসী তারাটাদ বস্থুর 

কন্তার সহিত তাহার প্রথম বিবাহ হয়। . সেই পত্বীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়- 
বার ঠনঠনিয়ার নবকৃ্ণ সরকারের কন্াকে বিবাহ করেন। বেণীমাধৰ 

পিল্ ব্রেরী কোম্পানীর বাজার সরকারের কাধ্য করিতেন। সেই কর্ধে 
তিনি অর্থশালী হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। 
বেণীমাধব ঘোষ মৃত্যুকালে ছুই পুত্র চন্তরনাথ ও যোগেন্্রনাথকে রাখিয়া 

যান। কনিষ্ঠ পুত্র যোগেন্ত্রনাথ ঘোষ চোরবাগানে বাস করেন। তিনি 

বালাকাল হইতেই স্বাধীনচেতা ছিলেন। প্রেস সন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা! 
ছিল। “প্রেসিডেন্সী প্রেম্” নামে তিনি একটি মুদ্রধন্্ স্থাপন করেন। 

৬ হরলাল ঘোষ । 

দেওয়ান শ্রীহরির তৃতীয় পুত্র হরলাল ঘোষের এক পুত্র ভোলানাথ 

ঘোষ আলিপুর মুন্সেফ্ কোর্টের উকীল ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে 
একটী বাটা ক্রয় করেন) তথায় তাহার বিধবা পত্বী বাম করিতেন । 

তাঁহার একমাত্র পুত্র স্যকুমার ঘোষ লগ্ডন মিশনারী স্কুলে অধায়ন কাঁলে 

্ীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজীভাষায় ঝুৎপন্ন ছিলেন । কূরয্যকুমার 

ঘোষ বিশ্চীকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার বংশধরগণ অধুনা, 

ৃষ্টধর্মীবলত্বী। 



১১৮  ভাঁরত-গোৌরব। 

৬ রসিকলাল ঘোষ । 

দেওয়ান শ্রীহরির কনিষ্ঠ পুত্র রদিকলাল ঘোষের সহিত বাগবাজারের 

সুগ্রসিদ্ধ রামচরণ মোমের এক কন্তার বিবাহ হয়। পিতার জীবিতকাঁলে 

কৈশোরে রূদিকলাঁল ঘোষ জলাতঙ্ক রোগে মানবলীলা. সমাপন করেন। 

তাঁহার সহ্ধর্ষিণি হরনুন্দরী দাঁমী সহমরণে গমন করেন। রদিকলালের 

তিন পুত্র কেদারেশ্বর, যুক্তিশ্বর, ভূবনেশ্বর এবং কন্তা৷ তারাসুন্দরী দাসী । 
দিমলা নিবামী তারিণীচরণ সরকারের সহিত বিবাহের কিছুদিন পরে 

তাঁরাস্ুন্দরী গতাস্থ হন। 

৬ মুক্তিশ্বর ঘোষ। 

র্দিকলালের মধ্যম পুত্র মুক্তিশ্বর ঘোষ মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন । 

তিনি হেয়ার স্কুলে বিষ্যাশিক্ষা করেন। চতুর্দশ বৎসর বয়সে পিতামহ 

শ্রীহরির বন্ধু ডাক্তার কাম্বারল্যাণ্ড সাহেবের সহিত কলিকাতা! ত্যাগ 

করিয়া উড়িম্যা গমন করেন। ডাক্তার সাহের তাহাকে নিজব্য়ে ডাক্তারী 
অধায়ন করাইয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেব উড়িঘ্যা পরিত্যাগ সময়ে 
বঙ্গোপসাগর তীরে ৬ পুরীধামে তাছাকে একটি সুন্দর বৃহৎ “বাঙ্গালা” 

দিয়া যান। .মুক্তিশ্বর কটক ওষধালয়ে কিছুদিন কর্ম করিয়া পুরীর 

হাসপাতালে বদলি হন। তথায় তিনি সুখ্যাতির সহিত প্রায় ৩৫ বদর 

কাধ করিয়াছিলেন। তিনি বহু কে আহার ও অর্থনান করিতেন) 

তজন্য ধণগ্রস্ত হন। অবশেষে ডাক্তার কাশ্বারল্যাও প্রদত্ত বাঙ্গাল! 

বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু 
ছিলেন। তিনি ৬ পুরীধামের “রামচণ্ডী” মন্দির সংস্কার করাইয়া দিয়া- 

ছিলেন। রাজকার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণের পর আত্মীয় শ্বজন কর্তৃক 



কলিকাতা--ঘোষবংশ। ১১৯ 

অনুকদ্ধ হইয়া" বরদমান জেলার অন্তত কুন গ্রামে ১৮ ৭) তীহার 
জনৈক আত্মীয় গোলকচন্ত্র সিংহের বাটাতে একটি ধায় স্থাপন 

করেন। তিনি দানশীলতার জন্য পুত্র কন্ঠার ভরণ গোণার্থে কিছুই 

রাখিয়া যাইতে গারেন নাই। তিনি সংস্ৃত ভাষা কথঞচিৎ শিক্ষা 

করেন। ১৮৬ থুঃ ওর জানুয়ারী মূক্িষ্বর ঘোষ মুক্তিনাত করিয়াছেন। 
বদমান জেলার অন্তত বেনাগুরের রাধাগোবিনদ বঙ্গ চৌধুরীর গ্রথমা 
কন্ঠার সহিত তীহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার গা পুত্র- লোকনাথ, 

গ্রমথনাথ, চত্ীচরণ, ব্রৈলোকানাথ ও পূর্ন্ত্র ঘোষ। তন্মধো তৃতীয় 

ত্র শ্ীযৃ্ত চণ্তীটরণ ঘো বর্ধমান 

মু্বরের জোষঠপু্ন লোকনাথ ঘোষের মহিত শামপুতুর নিবামী 
গঞ্চানন বন্ুর পুত্র কালীচরণ বন্থুর একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়। কালী 

চরণ একজন মন্া্ত বাক্তি ছিলন। লোকনাথের পুত শ্রীযুক্ত আষ্ততোষ 

ঘোষ। 

ুক্তিশ্বরের মধ্যম পুত্র চণ্তীরণ ঘোষের সহিত চব্বিশ গরগণার 

অন্তর্গত জগল গ্রামের সুপ্রমিদ্ধ মেনবংশীয় গোবিন্দচরণ দেনের এক 

নাতর কন্যার বিবাহ হয়। তাঁহার পুত শ্রীযুক্ত গণ্ডগতি ঘোষ। 

রমিকলালের কনিষ্টপত্ ভূষনেসবর ঘোষের ছুই পুত) তনমাধা কনি্ 

রক্ত বিারী লাল ঘোষ জীবিত আছেন। 



কলুটোল! শীলবংশ। 

কলিকাতা কলুটোলার স্ুপ্রদিদ্ধ শীলবংশ জাতিতে স্বর্বণিক। 

ইহারা বন দিবস হইতে দান ধর্র জন প্রথ্যাত। এই বংশের চৈতন্ত- 
চরণ শীল একজন মধ্যবিত্ত ও বন্ধ বাবসায়ী ছিলেন। তিনি কলুটোলায় 

বাদ করিতেন। তাহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হইয়াছিল। 

৬ মৃতিলাল শীল। 

চৈতন্যচরণের পুত্র স্বনামখ্যাত মতিলাল শীল ১৭৯১ খুঃ কলুটোলায় 

জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বংনর বয়ঃক্লমকালে মতিলালের পিতৃবিয়োগ 

হয়। তিনি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্বারস্ত করেন। 

বাঙ্গাল! লিখন প্রণালী এবং গুভঙ্করের অঙ্ক প্রণালী তিনি সুনাররূপে 

শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮*৯ খু; তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার 

কিছুদিন পরে তিনি বশর মহাশয়ের সহিত বৃন্দাবন, জয়পুর গ্রভৃতি উত্তুর 
পশ্চিম দেশীয় অনেকগুলি তীর্থস্থান পরিভ্রমণ পূর্বক কলিকাতায় 
্ত্যাগমন করেন। ১৮১৫ খুঃ কলিকাতা ফোরটউইলিয়ম দুর্গে 

প্রথমে একজন সামান্য কেরাণি এবং তৎপরে" গুদাম, সরকারের 

কর্মে নিযুক্ত হন। এই কর্ণ করিতে করিতে ১৮১৯ খুঃ বোতল ও 

কর্কের ব্যবায় আরস্ত করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন। ১৮২* খুঃ ছুর্গের 

কর্ম গরিত্যাগ করিয়। কয়েকটি ইউরোপীয় সওদাগর অফিসের মুংসু্দির 
কর্ম করিতে আরন্ত *করেন। বিলাত হইতে কোম্পানীর যে সকল, 

দ্রব্যাদি জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আদিত, তাহা বিভ্রয় করিয়া 
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দিতেন এবং এদেশ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি বিলাত যাইত তাহাঁও ক্রয় 
করিয়া! দিতেন। ইহাতে তাহার বিলক্ষণ সম্মান ও যথেষ্ট লাত হইত। 

ক্রমাগত নয় বৎসর কাল এই কার্ধ্য করিয়া মতিলাল বিলক্ষণ ধনবান 

হইয়াছিলেন। ১৮২৮ খুঃ তিনটা ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ 
নিষুক্ত হন এবং ইউরোপীয় অন্তান্ঠ দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 
এইরূপে মতিলাল প্রভূত সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠেন। যখন কুটিওয়ালা 

সাহেবদিগের কার্ধা বন্ধ হইয়া যায়, সেই সময় শ্মিথ্ন্ সাহেবের কলি- 

কাতার গঙ্গাতীরবর্তী একটি ময়দার কল তিনি ক্রয় করেন। সেই 
কল অগ্মাপি কলিকাতায় বর্তমান) অধুনা জনৈক ইংরাজ ভাড়া লইয়া 
তাহার কার্ধ্য পরিচালন করিতেছেন। যখন চতুর্দিক হইতে মতিলালের 
অঙ্গজ অর্থ আসিতে ছিল, সেই সময় তিনি ভাড়াটীয়৷ বাটা প্রস্তুত 

করিবার জন্য কলিকাতা ও তংপার্ববর্তী অনেক ভূথণ্ড ও গৃহাদি 

ক্রপ্ন করিয়াছিলেন। অতঃপর শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্রে .তিনি 

১৮৪২ খুঃ কলিকাত! স্থরতিবাগানে “শীলম্ ফ্রী কলেজ” নামে একটি 

বিষ্ালয় স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার বেতন মাসিক একটাকা মাত্র 

ছিল; পরে ইহা অবৈতনিকরূপে পরিণত হয়। এই কলেজে মাসিক 
প্রায় পাচ শত টাকা ব্যয় হইত। অধুনা ইহা “শীলস্ ফ্রী স্কুল” নামে 
পরিচিত। এই বিষ্ভালয় চিরস্থায়ী করিবার জন্য মতিলাল বহু অর্থ 

মূলধনরূপে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৪৭ থৃঃ পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের 
বেলঘরিয় &্টেশনের সন্্িকট একটি অতিথিশাল! স্থাপন করেন; তাহার 

এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়। দিয়া গিয়াছেন যে, প্রায় চারিশত নিরাশ্রয় 

দরিদ্র ব্যক্তি অগ্ভাপি গ্রতিপালিত হইয়া থাকে । ১৮৫৫ খৃঃ দেশহিতৈষী 
খ্যাতনামা! রাজেনত্রলাল দত্তের উদ্যোগে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ 
সংস্থাপনকল্পে মতিলাল তীহার রিশেষ সাহায্য করিয়ার্ছিলেন। কলিকাতা 

মেডিকেল কলেজ স্থাপন জন্ত তিনি বিস্তৃত তৃখণ্ড দান করেন; তজ্জন্ 
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তাহার নামে একটি ওয়ার্ড নির্শিত হয়। তাহার জ্যে্ঠতাত গৌরচন্ত্র শীল 
একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। পুত্র ন' থাকায় মৃত্যুকালে আপনার 

এক কন্ঠাকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। সেই কন্তা 

অক্ষম ছিলেন বলিয়া মতিশীলের উপর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার 

সমর্পিত হইয়্াছিল। তিনি প্রথমাবস্থায় এ বিষয় হইতে মূলধন 

লইয়! নিজে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এই পরিবারের 

দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়! তাহাদিগের উন্নতির নিমিভ্ভ বিশেষ 
চেষ্টা করিতেন। তিনি যে স্মিথ্সন্ হোল্ডস্ওয়ার্থ সাহেবের নিকট 

কন্ম করিয়৷ উন্নত হইঘ়্াছিলেন, সেই সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার 

পত্বী অসহায় হইয়া অনেক দিন এই দেশে ছিলেন। মতিলাল, 

তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় 

করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি ইংলগ্ডে গমন করিলে পর, মতিলাল 

তথায়ও টাকা পাঠাইয়া দিতেন। তাহার জোষ্ঠ পুজের বিবাহের সময় 

কলিকাতার দেওয়ানী জেলের বন্দীদিগের মুক্তির জন্ত বু অর্থ প্রদান 
করেন। মতিলাল পূর্বাপর পর্যালোচনা না করিয়া কোন কাধ্যে 

হস্তক্ষেপ করিতেন না । তিনি বিলক্ষণ সদ্ধায়ী ছিলেন; কিন্তু একটি 

পয়সাও অপব্যয় করিতেন না । তিনি মিষ্টভাধী ও বিনয়ী ছিলেন। 

তাহার অদ্ভুত বিষয় বুদ্ধি ছিল। কলিকাতার তৎকালীন প্রধান প্রধান 

ব্যক্তিগণ তীহার পরামর্শ লইয়া কার্ধ্য করিতেন। জাতীয় ধর্ের 
গ্রতি তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আচার ত্র স্বধর্মত্যাগীর গ্রতি ' 
অত্যন্ত বিদ্বেভাৰ প্রকাশ করিতেন। দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ 

মোচনে বিমুখ হইতেন না। গপরোপকার তাহার ব্রতন্বরপ ছিল। 

কোন ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়। শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা করিবার 

জন্য তিনি গ্রাণপ্টী চেষ্টা করিতেন।. যাহা! বলিতেন কদ্দাপি তাহার 

অন্যথ। করিতেন না। তাহার স্মৃতিশক্তি ও তর্কশক্তি বিলক্ষণ বলৰতী 
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ছিল। তিনি বিলাসী ছিলেন না। সততার জন্য জনসাধারণ সকলেই 
তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি রীতিমত শিক্ষা করেন নাই, কিন 

সর্বদা ইংরাজদিগের সহিত থাঁকিতেন বলিয়া কার্যযোপযোগী ইংরাজী 
লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন । খণদান হইতেই তাহার 

ভূমাধিকারের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে তাহার বংশধরগণের যত জমিদারী 

দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।* মতিলাল কেবল আপনার বুদ্ধি। পরিশ্রম 
ও বত্ব দ্বারাই উন্নীত হইয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার সংকর্দারা 
লোকের উপকার করিয়া আপনার নাম চিরম্মরণীয় করিয়৷ গিয়াছেন। 

অতঃগর ১৮৫৪ খৃঃ ২০শে মে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাতীরবর্তা বাধাঘাটে 
স্প্রদিদ্ধ বণিকপ্রবর মতিলাল শীল মহোদয় মানবলীলা সম্বরণ করিয়া- 

ছেন। অষ্টাদশ বর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতা সুরতিবাগান নিবাসী 

স্বর্গীয় মোহনটাদ দে মহাশয়ের কন্তার সহিত মতিলালের বিবাহ 
হইয়াছিল। তাহার পাঁচটা পুত্র হীরালাল, চুনিলাল, পান্নালাল, গোপাল- 

লাল ও কানাইলাল শীল; এবং পাঁচটা কন্তা__তীহারা মকলেই 

সৎপাত্রে প্রদত্ত হইয়াছিলেন। মতিলালের এক কন্ঠ! শ্রীমতী রাজরাণী 
দাসী চাঁদনী হাসপাতাল ফণে দশ সহম্র টাকা দাঁন করিয়াছেন। এক্ষণে 

মতিলালের বিপুল সম্পত্তি পুক্রগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া! গিয়াছে। 

দানশীলতায় তাঁহার! পিতৃনাম অনেকাংশে অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিলেন। পুন্রগণ 

কেহই এখন জীবিত নাই। 

৬ হীরালাল শল। 
মতিলালের জ্যেষ্ঠ পুর হীরালাল শীল মহাশয়ের নাম বঙ্গীয় ন্ট 

শালীর সহিত সংলিপ্র। কলিকাতার ধর্দমতলার বাজারটা পূর্ব হীরা- 
লালের ছিল; ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপাল কমিশনার হগ্ সাব বাহাছুর 
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মিউনিসিপাল বাজার সংস্থাপনকালে গ্রভৃত অর্থ ব্যয়ে উহা ভ্রয় করেন। 
বিবিধ অনুষ্ঠানে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি উদার হৃদয় ও 

লোকবংসল পুরুষ ছিলেন। সাধারণের নিকট তিনি যথেষ্টখ্যাতি অর্জন, 

করিয়াছিলেন। 
রিতা 

৬ চুনীলাল শীল। 

মতিলালের মধ্যম পুত্র চুনীলাল শীল সামাজিক বিষয়ে উদ্দার মতাবঙ্বী 

ছিলেন। তিনি স্বভাবত তীক্ষ বুদ্ধি ও মরল প্রকৃতির লোঁক ছিলেন। 

তিনিও পিতার অন্থুরূপ বুদ্ধিমান এবং সৎকাধ্য পরায়ণ ছিলেন। তিনি 

অত্যন্ত বিলাসী ও অপব্যয়ী ছিলেন। তিনি উইল করিয়া পঞ্চাশ 

হাজার টাকা মেডিকেল কলেজের “ফিভার” ইাসপাঁতালে দান করিয়া যান। 

৬ পাননালাল শীল | 

মতিলালের তৃতীয় পুত্র পান্নালাল শীল বাণিজ্য ও পরে জমিদারী 

ক্রয় করিয়া বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ হিতকর 

কার্ষ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দয়াদাক্ষিণ্যে ও দানশীলতায় স্বীয় 

মহান্নতবতার পরিচয় পদে পদে প্রদর্শন করিতেন। তিনি ধেরূপ অর্থ- 

শালী ছিলেন, অর্থের সদ্বায় জন্ত তন্রপ বিখ্যাত ছিলেন। রাঁজসকাশে 
তাহার: গ্রভৃত সম্মান ছিল। ১৯০২ খুঃ পান্নালাল শীলের মৃত্যুর পর, 
তষ্টু় পুত প্রসিদ্ধ ধনকুবের শ্রীযুক্ত মাণিকলার শীল মহাশয় "এল্বাট 
ভিন্টার” নামক হাসপাতালের সহিত পিতার নামে একটি ওষধালয় প্রতিষ্ঠা. 

করিষার জন্য দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন । 
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« গোপাললাল শীল। 
মতিলালের চতুর্থ পুত্র গৌগালনাল শীল কলিকাতা! সহরের একজন 

ধনবান বাতি ছিলেন। তিনি শাসক বরান্নণপ্ডিতগণের যথেষ্ট আনুকুলয 
করিতেন। বিদেশীয় ও দেশীয় সমাজে তিনি ধনী ও তীক্ষ বিষয় বুদ্ধি 
পন বলয় দনধানিত হইতেন। স্ব গোগারলান শীলের মম্পত্তির 
মূল্য একগণে একঘটি লক্ষ টাকা তাঁহার ছুই পডথী-গ্রথমা গত শ্রীমতী 
নয়নমঞ্ুরী ও দ্বিতীয়া পতী শ্রীমতী কুমুদিনী দাসী। নয়নম্্রী স্বামী 

কর্তৃক গৃহ হইতে বহিদ্ৃতা হইয়াছিলেন। পরে সংসার ঘাতর| নির্াহার্থে 

মাদিক ৭৫০২ টাকা গাইবার জন্ত ১৮৯৩ খুঃ এক নালিশ করিয়া 
ছিলেন) বিংশতি বৎসর পরে ১৯১৩ খুঃ নয়নমুরী দাদী & টাকার 

ডিততী প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

৬ কানাইলাল শীল। 

মতিলাধের কনিষ্ঠ পুত্র কানাইলাল শীল নীরবে দেশের ও দশের 

দেবা করিতেন। তাঁহার অর্ধানুকৃল্যে অনেক সানষান বুম 

হইয়াছে। 



বড়বাজার মল্লিকবংশ। 
কলিকাতা বড়বাজারের এই স্ুগ্রসিদ্ধ দানশীল বংশের উপাধি দে 

মোগলদরিগের নিকট হইতে "মন্লিক” উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহারা জাতিতে 

নুবর্ণবণিক। | | 

৬ বনমালী মল্লিক । 

এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ বনমালী মন্্িক ১৫৫৬ খূঃ হুগলী 
জেলার অন্তর্দত ত্রিবেণীর পশ্চিম সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী 

নদীর পূর্ববতীরে কীচড়াপাড়া নামক গ্রামে তাঁহার কিঞ্চিং আবাদ ভূমি 

ছিল) উহার সহিত তিনি একটি থাল খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অগ্াপি 
“মল্লিকের খাল” নামে গ্রসিদ্ধ। বনমালী একজন বদান্ত পুরুষ ছিলেন। 

নদীয়! জেলায় তিনি একটি অতিথিশালী স্থাপন করেন! বনমালী মন্ত্রক 

১৬০৮ খৃঃ লৌকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তাহার একমাত্র পৌন্র 
কৃষ্ণদাস মল্লিককে বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাঁন। 

৬ কৃষ্ণদাস মল্লিক । 

কষ্ণদাম মল্লিক ১৬০১ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী নদীর 
অরবর্তী বন্পভপুরে একটি মনির প্রতিষ্ঠা এবং ব্রিবেণীতে একটি অতিথি- 
শাল! স্থাপন করেন। তিনি একজন উন্নতমন! 'ও উৎসাহী পুরুষ 

ছিলেন। ১৬৮৭ খু; কৃষনীস মল্লিক জীবনলীল সমাপন করেন। তিনি 
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মৃত্যুকালে তিন পুত্র রাজারাম, প্রাণবন্পভ-ও কালিচরণ মন্লিককে রাখিয়া 
যান; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র কালিচর়ণের সন্তান হয় নাই। 

৬ রাজারাম মল্লিক | 

কষ্চদাসের জোঠ পুত্র রাজারাম মল্লিক ১৬৩৬ খুঃ জন্মগ্রহ হণ করেন। 

তিনি বাঙ্গালা, উর্দ, ও পারস্ত ভাষায় বুৎপন্ ছিলেন। ১৭০২ থুঃ 

রাজারাম মন্লিক হাপ্রস্থান করেন! তিনি মৃত্যুকালে ছুইপুত্র নারায়ণ 

ও সন্তোষকুমার মল্লিককে রাখিয়া যান। তন্মধ্যে কনিষ্ের সন্তান 

হন নাই। 

« প্রাণবল্লত মল্লিক। 

কৃষ্ণদাসের মধ্যমপুত্র প্রাণবন্লভ মল্লিক ১৬৩৯ খঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুন্র স্বথদেব মল্লিককে রাখিয়া! যান। 

_. সুখদেব মল্লিকের আট পুত্র ; তন্মধ্যে হরিরাম, যাদবচন্ত্র ও বিনোদ- 
বিহারী মল্লিক পিতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। 

জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিরাম মল্লিক রায় রায়ান্ ১৭০৭ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ঢাকার এজেন্ট ছিলেন। তাহার, 

কোন সন্তানাদি হয় নাই। 

৬ বর্গ নারায়ণ, মল্লিক |, 

কাদারামের 'জোষ্ঠ পুঙজ দর্পনারারণ মর্িক ১৬৭২ খু ত্রিবেণীতে 

টি হন? তিনি বান ও ধার্মিক বণিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । ৬ বারীপিদী: 
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ধামে, নদীয়া ও হুগলী জেলায় তিনি অনেকগুলি অতিথিশালা ও রি 

স্থাপন. করেন। মুদলমানদিগের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্ 

তীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা সুখদেব মল্লিকের সহিত ১৭৯৩ খুঃ তিনি প্রথমে 
কলিকাতায় আসিয়া বাদ করেন। দর্পনারায়ণ মল্লিক ৯৭8, থ্ঃ মৃত্যু- 

কালে একমাত্র পুত্র নয়ানটাদ মল্লিককে রাখিয়া যান। 

৬ নয়ানচাদ মগ্লিক। 

নয়ানচাদ নিক ১৭১* থুঃ কলিকাতায় জনগণ করেন। ৬ বাঁরা- 

ণসীধাম, মাহেশ ও অন্ান্ত স্থানে তিনি অনেকগুলি মন্দির রঃ ধ্মশাল| 

স্থাপন, বগদেশের নানাগ্থানে পুষ্ষরিণী খনন ও কলিকাতারটর রড়রু্লারে 

একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। হগনীটবিশ: পর 

ও নদীর! জেলায় তিনি কয়েকথানি জমিদারী করেন। ১৭৭৭ ঃ 

নয়ানচাদ মন্লিক লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র গৌরচরণ, 

নিমাইচরণ ও রাঁধাচরণ মল্লিককে রাখিয়া যান। তাহারা তিন সহোদরে 

পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বছ অর্থ ব্যয় করেন। কনিষ্ঠ রাধাচরণের কোন, 
পুত্র সন্তান হয় নাই। | 

৬ 

৬ গৌরচরণ মল্লিক । 

নয়ানচাদের জ্োষ্ঠ পুত্র গৌরচরণ মল্লিক কনিষ্ঠ নিমাইচরণের সহিত 

একত্রে কাচড়াপাড়ায় একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁহাঁর চারি পুত্র 

বিশ্সতর, রামলোচন, জগমোহন ও রূগলারি মল্লিক । ৃ 
গৌরচরণের জ্যেষ্ঠ পর বত সি ফযান্ততার জগত চা 

হ্ইরাছিলেন। 
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গৌরচরণের কনিষ্ঠ পুত্র রূপলাল মল্লিক সরল হৃদয় পুরুষ ছিলেন। 
তাহার চারি পুত্র--প্রাণরু, শ্রীকৃষ্ণ, নবকুমার ও শ্তামাচরণ মল্লিক। 
তাহার সদনুষ্ঠানের জন্য প্রদিদ্ধ ছিলেন। গুপ্ত বৃন্দাবন” নামে প্রখ্যাত 

দাতটী পুফরিণী প্রতিষ্ঠা করেন। অধুনা উহা শ্তামাচরণের পুত্র নন্দলাল 

মল্লিকের বংশধরগণের অধীন। ডিউক অব্ এডিনবার্গের গুভাগমনকালে 

১৮৬৪ খুঃ স্বদেশবাসীগণ কর্তৃক তথায় অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল; 
রাজদম্পতী মেই উদ্যান ও পুষ্করিণী দেখিয়া গ্রীত হইয়াছিলেন। 

ক সপজনকমজপামৈক 

৬ নিমাইচরণ মল্লিক | 

নয়ানঠাদের মধাম পুন্র নিমাইচরণ মল্লিক ১৭৩৬ থৃঃ বড়বাজারে 

ভূমিষ্ট হন। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পারস্ত ভাষায় বিজ্ঞ ছিলেন। 

তিনি একজন মহাশয় ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। নিমাইচরণ 
পিতার নিকট প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। তিনি বন্লভপুরে 
একটা মন্দির স্থাপন এবং ভ্রাতা গৌরচরণের সহিত একত্রে কাচড়াগাড়ায় 

ীশ্রীকৃষ্ণরায় জীউর অট্টালিকা নির্মাণ করেন অধিকন্ত এ সকল কীর্তি 

রক্ষার জন্ত তৎকালীন সুপ্রিম কোটে বু অর্থ দিয়া যান। টৈতন্তমঙ্গল 

গীত, পুরাঁণ, তুলট ইত্যার্দি অনেক গুলি ধর্ম কর্মে বছ অর্থ বায় 

করিয়াছিলেন? মেই সময়ে ব্রাহ্মণ, গোস্বামী প্রভৃতিকে মুক্তা, স্বর্ণ হার, 

রৌপ্য রেকাৰ ও অন্তান্ত মৃল্যবান্ ভ্রব্য দান করেন) এবং বছ সংখ্যক 

দরিদ্রকে পরিতোধদহকারে আহার করাইয়াছিলেন। তিনি ৬ সিংহ্বাহিনী 

দেবীর পুজার মময় কলিকাতার ছোট আদালতের অনেক দেওয়ানী 

আসামীকে অর্থনবারা অব্যাহতি, করিতেন। তিনি পাথুরিয়াঘাটার 

ঙ্লাবিু মল্লিক এবং রাম মর্কর ভুবীকে বিবাহ করেন। গল্াবিছু 
মল্লিক, নরসিংহ মল্লিকের পিতামহ এবং রামকৃঞজ ম্লিক) পিন 

সি 



৯৩০ ভারত-গৌরব। 

রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের পিতামহ ছিলেন। ১৯৮*৭ থুঃ নবেম্বর মাসে 

৭১ বৎসর বয়সে নিমাইচরণ মল্লিক ভবলীলা স্বরণ করেন। মৃত্যু 

কালে তিনি প্রায় তিন ক্রোর টাকার উপর রাখিয়া যান) এতদ্যতীত 

ভূসম্পন্তি ও কয়েক খানি তালুক ছিল। তাঁহার ছুই কন্তা এবং আট 

পুত্র রামগোপাল, রামরতন, রামতন্ু, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল, 

স্বরূপচন্ত্র ও মতিলাল মল্লিক । ১ 

নিমাইচরণের জোস পুত্র রামগোপাল মল্লিক ১৭৬৯ খঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ধাম্মিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ১৮২৫ থুঃ তিনি 

্ীশ্রারাধাগোবিন্দ জীউ নামে এক কুলদেবতা স্থাপন করেন। রামগোপাল 

অনেকের বিবাদ সিটাইয়া দিতেন এবং তাহ! উভয় পক্ষই গ্রহণ করিত। 

১৮৩০ খুঃ তিনি ধম্মঘভার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৩৩ থুঃ রাম- 

গোপাল মল্লিক মৃত্যুকালে বীরচরণ ও আদিতাচরণ মল্লিক নামে দুইটা 

পুত্র রাখিয়া বান। 

নিমাইচরণের দ্বিতীয় পুল রামরতন ম্লিক, তাহার পুক্র পীতান্বরের 

বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করেন। সেই সময়ে কলিকাতার স্থানীয় একটি 

রাস্তা গোলাপজলে সিক্ত করাইয়াছিলেন। ১৮১০ থুঃ তিনি অনেক 
টাকার বন্ত্র ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে দান করেন। লবণের একায়ন্ত 

বাণিজ্যে তিনি বু অর্থ অপব্যয় করিয়াছিলেন । ১৮৪১ খুঃ রামরতন 

মল্লিক বারে গতিত হইয়াছেন। . 

৬ রামতনু মল্লিক। 

 নিমাইচরণের তৃতীয় পুন্র রামতহ মল্লিক সংকাধ্যের ভন্ত রসি 

লা করেন। ১৮৫৩ থ্$ তিনি মৃত্যুকালে ছুই পুত্র রমানাথ ও লোক- 
নাথ মল্লিককে রাখিয়! যান। 



কলিকাতা--মন্লিকবংশ। ১৩১ 

"রামতন্থ্র জোস্ঠ পুত্র রমানাঁথ মল্লিক ১৮৬৫ খঃ গতান্ু' হন। তিনি 

মৃত্যুকালে তিন ু্র_ কাদীচরণ, ভগবতীচরণ ও বিনোদবিহারী মললিককে 

রাখিয়া! যান। 

ভগবতীচরণ মল্লিক চব্বিশ পরগণার অবৈতনিক মাজিষ্েটে ছিলেন। 

১৮৭৭ খঃ ১লা জানুয়ারী মহাবাণী ভিক্টোরীয়ার “ভারত রাজ্রাজেশ্বরী” 

উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি 'একথানি সম্মানহূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। | 

নিমাইচরণের চতুর্থ পুত্র রামকানাই মল্লিক অহিফেন্ ব্যবসায়ে অনেক 

গতি করেন। ১৮২৭ খুঃ ২রা আগষ্ট তিনি কালগ্রাদে পতিত হন। 

ভাহার পৌত্র__গঙ্গানারায়ণ, নকুড়চল, ধনগ্জর, শ্যামচাদ ও নরসিংহচন্্ 

মল্লিক। 

৬ রামমোহন মল্লিক | 

নিমাইচরণের পঞ্চম পুন্র রামমোহন মল্লিক ১৭৭৯ এঃ অক্টোবর মাসে 
বড়বাজারে তুমিষ্ট হন। তিনি সংস্কৃত) বাঙ্গালা, পারস্ত ও উদ্দ,তাষায় 
শিক্ষিত এবং যৎসামান্ত ইংরাজী ভাষাও জানিতেন। তিনি একজন 

প্রাদ্ধ বেনিয়ান ছিলেন এবং বন অর্থ উপাজ্জন করেন। অধিকন্ত পিতার 
নিকটও অনেক সম্পন্থি প্রাপ্ত হইয়া পূর্বপুরুগণের স্টায় দাতব্য কার্যের 

প্রতিও লক্ষ্য ছিল। তিনি পালাক্রমে কুলদেবী ৬ সিংহ্বাহিনী দেবীর 
পৃজ! অতি সমারোহে সমাপন করিতেন। সেই সময় কলিকাতা ছোট 

আদালতের দেওয়ানী বনদীগ্রণকে মুক্ত করিতেন। ১৮৪৩ খ্$:তিনি 
অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের জন্য বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। উহ তিন 

মাসকাল হইয়াছিল) তহুপরক্ষে া্ষণগণ মুক্তার হার, রৌপ্য রেকাব, 
বন, শান গ্রভৃতি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ থৃঃ সাধারণের উপকারার্থে হুগলী 



১৩২ ভারত-গৌরব। 

সেতুর নিকট তিনি একটি স্নানঘাট নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ঘাটটা 
মিউনিদিপাল ভূমির উপর নির্ঘিতি হওয়ায়, তিনি ক্লাইব স্টে স্বীয় ভূমি 
বদল দিয়াছিলেন। এই ঘাট তাহার পিতা নিমাইচরণ মল্লিকের নামে, 

উৎসর্গ হয়। তিনি নির্শল চরিত্র ও বদীন্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি 

জ্যোতিষ শান্তর শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুন্রগণের বিবাহে তিনি বু অর্থ 

বায় করেন। ১৮৬৩ থৃঃ ১৭ই ডিসেম্বর ৮৫ বংসর বয়সে রামমোহন, 

মল্লিক গরলোকগত হন। তাহার এক কন্যা এবং পাঁচ পুন্র--দ্বারকানাথ, 

তারকনাথ, গ্রেমনাথ, ভোলানাথ ও হরনাথ মল্লিক। তিনি মৃত্যুকালে 

তিন পুত্র তারকনাথ, প্রেমনাথ ও ভোলানাথকে রাখিয়া যান। তাহারা 

পিতৃশ্রাদ্ধে অনেক টাকা বায় করেন। 

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথ মন্লিক পিতার জীবিতকালে 

১৮৫৮ থু মৃত্যুমুখে গতিত হন। তিনি অটলবিহারী মল্লিককে পোষ্পুত্র 
গ্রহণ করেন ' | 

'রামমোহনের দ্বিতীয় পুত্র তারকনাথ মল্লিক ১৮৬৩ থৃঃ গতান্তর হন। 

তিনি মৃত্যুকালে পাঁচ পুত্র ব্রজনাথ, যছ্রনাথ, বৈকুগ্ঠনাথ, বরেন্তরনাথ ও 

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিককে রাখিয়া যান। 
হলের) 

৬ প্রেমনাথ মল্লিক । 

রামমোহনের তৃতীয় পুত্র প্রেমনাথ মন্লিক ১৮১৪ ধুঃ নবেম্বর মাসে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাহার চতুর্থ ভ্রাতা ভোলানাথের সহিত 
একযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির সংলগ্ন পাকশালার সংস্কার করাইয়া 

দিয়াছিলেন। তাহারা উভয়ে একত্রে ৬ বৃন্দাবনধামে গোবদ্ধন ধরেসের 

নিকট হইতে .একটি প্রস্তর নির্শিতি ব্রিতর কুগ্ীবাটা ক্রয় করেন। 

প্রেমনাথ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং অনেক সময় পূজা, আফিকে 



কলিকাতা-_মল্লিকবংশ। ১৩৩ 

"অতিবাহিত করিতেন। তাহার তিন পু প্রসাদদাস, নৃত্যুলাল ও 

মন্লাল মন্লিক। 

জ্যেষ্ঠ পু গ্রসাদ্দাস মন্লিকের উদ্যোগে “ফ্যামিলি লিটারারী ক্লাব্” 

নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বহু বতমর উহার সম্পাদক 

পদে অধিঠিত থাকিয়া তাহার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন। 

রামমোহনের চতুর্থ পুল্র ভোলানাথ মল্লিক ১৮১৬ খৃঃ ডিসেম্বর মামে 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষিত 

ছিলেন। অধিকন্তু বঙ্গভাষায় পদ্ধ রচনা করিতে পারিতেন। তিনি 

ঘয়ালু ও দীতা৷ ছিলেন। তীহার একমাত্র পুত্র বলাইটাদ মল্লিক অতি 

সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। 

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র হরনাথ মল্লিক ১৮৪৮ থৃঃ পিতার জীবিত- 

কালে মানবলীলা! স্বরণ করেন: তিনি মৃত্যুকালে ছুই পুক্র তুলসীদাস 
ও মহেশদাঁস মন্লিককে রাখিয়া যান। 

নিমাইচরণের ষষ্ঠ পুত্র হীরালাল মল্লিক অকালে বৃত্তচ্যুত 'হন। 
রঙ্নমনি, জয়মনি, অপূর্ণ ও নবীনকুমারী নামে চারি কন্া রাখি! 

যান। তন্মধ্যে গ্রথমা কন্তার সন্তান না হওয়ায় তিনি একটি পোস্পুত্র 

গ্রহণ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় কন্যার দুই পুত্র-_হরিদাস দত্ত ও 

সিংহীদাস দত। | 

নিমাইচরণের সপ্তম পুত্র স্বরূপচন্ত্র মল্লিক ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় 

সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি দুইথানি বাঙ্গালা উপন্তাস প্রণয়ন করেন। 
১৮৪৮ থৃঃ মৃত্যুকালে তিনি ছুই পুল্র নৃত্যানন্দ ও চৈতগ্যচরণকে রাখিয়া 

যান। ১৮৭৫ খুঃ কনিষ্ঠ পুক্র চৈতন্যচরণ মল্লিক মৃত্যুর সময় এক পোস্ত 

পুক্র যোগেন্্রনাথ মল্লিককে রাখিয়া যান। 



১৩৪ . ভারত-গৌরব। 

৬ মতিলাল মল্লিক । 

_ নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল মল্লিক ৬ ৃন্দাবনধামে একটি 

কুঞজবাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন; তথায় গ্রীশ্রীরাধাস্তাম জীউ বিগ্রহ 

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন ধার্মিক ও নিষ্টাবান পুরু ছিলেন। 

পুরাণ পাঠের সময় ও ৬ নিংহ্ৰাহিনী দৈবীর পুজার সময় তিনি বনু 
অর্থ ব্যয় করিতেন। ১৮৪৬ থঃ মতিলাল মল্লিক মৃত্যুকালে পোস্পুত্ 
যছুনাথ মল্লিককে রাখিয়া যান। মতিলালের বিধবা পত্রী মাহেশে 

একটি কুঞ্জবাটা নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; তথায় বহু দরিদ্র বাক্তি 

প্রতিদিন আহার প্রাপ্ত হয়। | 

৬ বছুনাথ মল্লিক। 

মতিলালের পোষ্য পু বছুনাথ মল্লিক কলিকাতার একজন খ্যাতনামা 
ব্ঞ্তি ছিলেন। ১৮৭৪ থুঃ জননীর তুলট ও পুরাণ উপলক্ষে তিনি বনু 
অর্থ বায় করেন। তিনি মাহেশে একটি কুঞ্জবাটা প্রতিষ্ঠা করেন। 

তিনি কলিকাতা এবং চব্বিশ পরগণার অবৈতনিক মাজিছ্রেট ও বুটাশ 

ইগিয়ান্ এসোসিয়েসনের সভ্য ছিলেন। তিনি নানা প্রকার স্ানুষ্ঠানের 

জন্য জনদাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খুঃ ১লা' 
জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ্ভারতেক্বরী” উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে 

কলিকাত। দরবারে যছুনাথ একখানি সম্মানস্থচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খুঃ ৯০ই জানুয়ারী হুগলী নদীর তীরবন্তী তাহার 
সুরমা “দক্ষিণেশ্বর ভিলার” একটি উদ্ভান সম্ষিলনীর আয়োজন করেন; 
তদুপলক্ষে স্যার রিচার্ড গার্থ, মিঃ এ-মেকেঞ্জি, মিঃ সি-টি ব্যক্ল্যাও, 
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মিঃ ইংলিম্, মিঃ কল্তিন্, মিঃ পিককৃ, মহারাজ স্তার যোতীন্ত্রমোহন 
ঠাকুর বাহাছুর, মহারাজ কমলকৃষ্ণ ঠাকুর বাহাদুর, মহারাজ নরেন্্রকৃষ 

দেব বাহাছুর, ডাক্তার রাজা রাজেন্দুলাল মিষ্র, রায় কৃষণদাস গাল বাহাদুর 
্রশ্ততি উহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 



কুমারটুলির মিত্রবংশ | 

বৈগ্ঘবংশীয় রাজা আদিশূর কান্তকুজ নগরাধিপতি বীরসিংহের নিকট 

হইতে ভটনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীহর্য মুখোপাধ্যায়, বোগর্ড গঙ্গোপাধ্যায়, 

ছান্দড় ঘোষাল এবং দক্ষ চট্টোপাধ্যায় নামক পঞ্চজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্ম 
বঙ্ঈদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও তাহাদের 

পঞ্চজন অনথচর বঙ্গের বর্তমান মনন ব্রাহ্মণ ও কায়্থদিগ্রের আদিপুরুষ। 

ইহাদের মধ্যে কালিদাদ মিত্র একজন অন্যতম অনুচর ছিলেন। এই 
শোব জনৈক পূর্বপুরুষ হংদেশ্বর মিত্র চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত 

বারাকপুর ও চাঁণকের নিকটবর্তী কোন্জ গ্রামে বাঁস করিতেন। তাহার 

পুর রতনেশ্বর মিত্র। 

৬ গ্রোবিন্বরাম মিত্র । 

রতনেশ্বরের পুত্র গোবিন্দরাম মিত্র এই প্রাচীন বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 

তিনি ১৬৮৬ খুঃ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান ফোর্ট উইলিয্মের 
নিকট প্রাচীন গোবিন্দপুর নামক স্থানে আসিয়া! বাম করেন। তিনি 

পারস্য, বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং যৎসামান্ত ইংরাজী 

ভাঁষাও জানিতেন। ইংরাজদিগের কুঠীর গবর্ণর যবচার্দক সাহেব ইষ্ট 

ইগ্ডয়া কোম্পানীর অধীনে গৌবিন্দরামকে একটি বর্ণে নিযুক্ত করেন। 
কলিকাতার বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্ণ নির্মাণকাঁলে তিনি গোবিন্দপুর 

হইতে কুমারটুলি নামক স্থানে আসিয়া বাম করেন। ১৭৫৭ খুঃ পলাশীর 
ুদ্ধের পর, গোবিনারাম ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর অধীনে একজন ডেপুটা 
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ফৌজদার নিযুক্ত হছন। তৎকালে তাহাকে “কালা ডেপুটা কিন্বা নায়েব 

জমিদার” বলিত। গোবিন্বরাম একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি 

আপার চিৎপুর রোডে নয়টা মন্দির নিন্মীণ করাইয়া উহাতে শিবলিঙ্গ 

প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৬ খুঃ বার্ধক্যে গোবিন্দরাম মিত্র দেহত্যাগ 

করিদ্াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র রঘুনাথ মিত্রকে রাখিয়া 

যান। 

৬ রঘুনাথ মিত্র । 

পিতার নৃত্যুকালে রঘুনাথ মিত্রের বয়ঃক্রম পচিশ বৎসর হইয়াছিল। 
বিপুল বিত্ত প্রাপ্ত হইয়৷ তিন্নি অমোদ প্রমোদে দিনপাত করিতেন। 
০ দুর্গা ও ৬ কালীপৃজা মহাসমারোহে সম্পাদন করিতেন। তাহার চারি 

পুক্র-_রাঁধাচরণ, কুষ্ণচন্দ্র, রসময় ও আনন্দময় মিত্র ; তন্মধ্যে প্রথম ও 

তৃতীয় পুত্র পিতার জীবিতকালে লোকান্তরিত হন। ১৭৭৫ খৃঃ রঘুনাথ 

মিত্র পরলোক গমন করেন। | 
রঘুনাথের জোষ্ঠ পুত্র রাধাচরণ মিত্র ছুইবার বিবাহ করেন। তাঁহার 

প্রথমা পত্থীর এক পুন্র ও দ্বিতীয়ার দুই পুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । 

৬ অভয়চরণ মিত্র। 

রাধাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চরণ মিত্র চব্বিশ পরগনা! ও মিনপুরীর 

কালেক্টারের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পূর্ধপুরুষগণের স্তায় মহাসমারোহে 
৬ ছুর্মী ও ৬ কালীপৃজ। করিতেন। তাহার গুরুদেব কখন লক্ষ 

টাকা দেখেন নাই বলায় তিনি তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দান করেন। 



১৩৮  ভারত-গৌরব। .. 

নিমাইচরণ মল্লিক ও বৈষ্ণবচরণ মল্লিকের সহিত তীহার বিশেষ. বনধুত 
ছিল। অভয়চরণের পিতৃব্য কৃষ্ণচন্দ্র সহিত একটি মোকরদমায় তাহারা 

শালিসী থাকিয়া অভয়চরণের প্রতিকুলে. বিচার, করিয়! দেওয়ায় অভয়রণ 

বছ অর্থ প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীর বুদ্ধি ও অধ্যবসায় গুণে কয়েক 

বতসর মধ্যে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন। অভয়চরণ মিত্র মিনপুরীর 

কালেক্টারের দেওয়ানের কার্যাকালীন ১৮০৮ থু; দেহত্যাগ করেন। 
তাহার ছয় পুভ্র--ভগবতীচরণ, ভবানীচরণ, কাঁলীচরণ, তারাচরণ, 

গ্তামাচরণ ও উদ্ারণ মিত্র | 

অভয়চরণের জ্যোষ্ঠ পুত্র ভগবতীচরণ মিত্র গারস্ত ও সংস্কৃত ভাষায় 

সুশিক্ষিত ছিলেন। তাহার চারি পুত্র--ভবযোনী, কালীকুমার, কালী- 

কিন্কুর ও কালীসেবক মিত্র। জোষ্ঠ পুর তবযোনী মিত্র গবর্ণমেষ্টের 
অধীনে কয়েক বংসর এসেমার ও ডেপুটি কলেক্টারের কণ্মা করেন। 

তিনি নিম্মলচরিত্র ও সহ্ৃদয় পুরুষ ছিলেন। মধামপুন্র কালীকুমার মিত্র 

মহাশয়ও বিবিধ গুণে ভূষিত ছিলেন। | ৃ 
মজয়চরণের মধ্যমপুভ্র ভবানীচরণ মিত্র ইংরাজী ভাষায় বুৎপন্ 

ছিলেন। তাঁহার চারি পুল্র-ত্রিগুণাচরণ, কালা্টাদ, মহেশচরণ ও 
উদয়চরণ মিত্র । তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কলিকাতা হাইকোটের 

সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক ছিলেন। 0. 

অভয়চরণের তৃতীয় পুন্র কালীচরণের এক পুত্র সারদাচরণ মিত্র । 

অভরচরণের চতুর্থ পুল্র তারাাদ মিত্রের তিন পুত্র) তন্মধ্যে জোষ্ঠ 

ভবদরচরণ মিত্র । ূ ্ 
অভয়চরণের গঞ্চম পুত্র শ্তামাচরণ মিত্রের সন্তান হয় নাই। 

অভয়চরণের কনিষ্ঠ পুত্র উমচিরণ মিত্রের এক পুত্র বিশদ্বাচরণ মিত্র 
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৬ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র। 

রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণচন্ত্র মিত্র ঢাকার কালেক্টারের দেওয়ান 
ছিলেন। তিনি কলিকাতার নন্দনবাগান নামক স্থানে একটি বাটি 

নিম্মাণ করেন; অগ্ঠাপি তথায় তাহার বংশধরগণ বাম করিতেছেন। 

তীহার মধ্যম পুত্রের বিবাহ উপঝাক্ষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাছুর তাঁহার 

কুমারটুলির বাটাতে কামানের তোপধ্বনি করিবার অনুমতি প্রদান 

করেন। নন্দনবাগানে তাঁহার বংশধরগণের নিকট এখনও উহার ছুইটা 

কামান বিষ্যমান। সেই বিবাহ উপলক্ষে ফোঁ্ট উইলিয়ম্ দু হইতেও 

কয়েকটি সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল। ত্তাহার তিন পুত্র ; তন্মধো 

মধাম রাজচন্র ও কনিষ্ঠ শল্ুচ্ত্র পিতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। 

৬ শস্তুচন্্র মিত্র । 

কৃষ্ণচন্দ্র কনিষ্ঠ পুত্র শস্ুচন্্র মিত্র ফরাকাবাদের কালেক্টারের দেওয়ান 
ছিলেন। ইউরোপীয় সমাজে তিনি সম্মানিত হইতেন। তঁহার+কয়েকটি 

পুত্র স্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর জীবিত থাকেন) 

অন্যান্য পুত্রগণ পিতার জীবিতকালে যৌবনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
শন্তচন্দ্রের কনিষ্ট পুত্র কাশীশ্বর মিত্র ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। 

তিনি বু বংসর সুখ্যাতির সহিত হুগলীর সদর আমীনের কার্য করেন। 

তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন বন্ধু ছিণেন; অধিক্ত ব্াহ্গধর্দে 

দীক্ষিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র শ্রীনাথ, জগন্নাথ ও কেদারনাথ 
মিত্রকে রাখিয়া যান। 0000 . 

রঘুনাথের তৃতীয় পুত্র রসময় মিত্র নিংসস্তান অবস্থায় গতান্থু হন। 



৯৪০ ভারত-গৌরব। 

৬ আনন্দময় মিত্র। 

 রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দময় মিত্র রাজসাহীর কােক্টারের 

দেওয়ান পদে কর্ম করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। অতঃপর পারি- 

বারিক বিবাদে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ৬ বারাণসীধামের অন্তর্গত 

চৌথান্থা নামক স্থানে গিয়া বাম করেন। তিনি তথায় মহাসমারোহে 

৬ছুর্দী ও ৬ কালীপুজা করিতেন। ১৮১৯ খুঃ আনন্দময় মিত্র ইহলীল! 

সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুল্র রাজেন্দ্রনাথকে রাখিয়া 

যান। 
(৪৯ সসসিিউস্ফরতে 

৬ বীজেন্্রনাথ মিত্র। 

আননময়ের পুত্র রাজেন্্রনাথ মিত্র ৬ বারাণসীধামে বাদ করিতেন। 

'তিনি নানা প্রকার অনুষ্ঠানে দানের জন্ত “রাজ! রাজেন্র” নামেই প্রখ্যাত 

ছিলেন। তিনি রাজধাট হইতে বারাণসী পর্যন্ত সাড়ে আট বি! ভূমি 

গ্রাগী্" রাস্তা নিশমাণীর্ঘ গবর্ণমেন্টকে দিয়াছিলেন। অধিকস্ত নূতন 

বারাণসী কলেজের প্রবেশদ্বার নির্্াণার্থ বু অর্থ দান করেন। তাহার 

দান দর্শনে সন্ষ্ট হইয়। গবর্ণমে্ট সম্মানত্বরূপ একটি হীরক অন্ুরীয়, 

মুক্তার মালা, স্বর্ণ কটিবন্ধ, পাগড়ী, জামা, গাজামা ও একখানি গান্ি 

থেলাত গ্রদান করেন। ১৮৫৩ থুঃ ২৬শে জানুয়ারি রাজেন্ত্রনাথ মিত্র 

্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র গুরুদাস মিত্র ও 

বরদাদাস মিত্রকে রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 

তদানীন্তন ছোটলাট শোক প্রকাশ করিয়। তীয় পুত্রথয়কে একথানি 

পত্র দিঁয়াছিজেন। | 



কলিকাতা-_মিত্রবংশ। ১৪১ 

৬ গুরুদাস মিত্র। 

রাজেন্্রনাথের জোস্ঠগু গুরুদাম মিত্র পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। 
১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বিপন্ন বুটাশরাজকে সাহাঘা 
করায় গব্ণমেন্টের নিকট হইতে ছুই সহম টাকার থেলাত প্রাপ্ত হন। 

কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ বরদাদাসের সহিত একযোগে তিনি বারাণসীধামের, 

ৃ্ঠাশ্রমের একটি বৃহৎ কু খনন জন্য ছয় সহস্র টাকা, তথাকার চক- 

হামপাতাল গরিচালনার্থে পাঁচ হাজার টাকা, এলাহাবাদ কলেজে এক. 

হাজার টাকা, লৌকান্তরিত ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের যুবরাজরূগে' 

ভারতে শুভাগমন উপলক্ষে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনকযে ছয় হাজার টাকা, 

রাজনাহীর ছুূর্তিক্ষ নিবারিণী ভাগারে পাঁচ শত টাকা দরিদ্্দিগের জন্য 

এক হাঁজার টাক দান করেন। গুরুদাদ ইউরোপীয়দিগের জন্য একটি 

হামপাতালের ওয়ার্ড নির্মাণকল্পে তিন হাজা'র ছয় শত টাক! দান করেন। 

যুবরাজের ভারতে আগমন উপলক্ষে ৮ বারাণনীর অধিবাসীগণের মধ্যে 
তিনি অধিক অর্থ চাদা দিয়াছিলেন। বিবিধ দানের জন্য তিনি গবর্ণ- 

মেন্টের নিকট হইতে পুনরায় একটি খিলাতি প্রাপ্ত হন; অধিক্ত 
গবর্ণমেন্টের নিকটে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। 

. শুরুদাদের একমাত্র পুত্র প্রসন্নবান মিত্র বি-এ বারাণলীর গবর্রমেণ্টের। 
নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন। 

বরদাদামের একমাত্র পুত্র গ্রমদাদাম মিত্র সংস্কৃত ভাষায় নুশিক্ষিত, 

ছিলেন। তিনি কয়েকথানি মস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 



ঠনঠনিয়া লাহাবংশ | 

কলিকাতা ঠনঠনিগার লাহাবংশ সপ্তগ্রামের স্ুবর্ণবণিক বংশোছুত। 

এই বংশের জটনক পূর্বপুরুষ রাজীবলোচন লাহ! পাটনার নন্দরাম 
বৈদ্ভনাথ নামক কোন ব্যক্তির কুঠীতে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে 

একজন পোদ্দার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার সামান্ট বেতন ও 

চ'চুড়ার সামান্ত ভূমম্পত্তি হইতে মংসার গ্রতিপালন করিতেন। তাহার 
গুত্রগণ বয়ঃগ্রাপ্ত হইয়া উপায়ক্ষম ন| হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এ কর্ম করিয়া- 

ছিলেন। তৎপরে কর্ণ প্রিত্যাগপূর্ক হৃগলী-চু'টুড়া নগরীতে আদিয় 

বদতি করেন! ১৮৩০ খুঃ ৬২ বদর বয়ক্রমকালে রাজীবলোচন লাহা 

লোকান্তরিত হইয়াছেন। ক্ঠাহার তিন পুত্র প্রাণকৃষ্চ, নবরুষ) ও 

বটুরুষ্ঝ লাহা। 

৬ প্রাণরুঞ্চ লাহী। 

রাজীবলোচনের জ্যেঠ পুত্র গ্রাণরুষ্জ লাহা বংসীমান্ত ইংরাঁজীভাষা 

শিক্ষা করিয়া চুটুড়ার এও, সাহেবের পুস্তকাগারে মাগিক দ্বাদশ টাকা 

বেতনে একটি কর্ম করিতেন। সেই পুস্তকালয় উঠিয়া যাইলৈ তিনি 
ুগলীর আদালতে একজন শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। তথা হইতে আইন 

ও অন্তান্ত বিষয়ে জ্ঞানলাঁভ করিয়৷ তিনি কলুটোলায় অবস্থানপূর্বক 
তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের একজন থাতনাম! এটর্ণি মিঃ হাউয়ার্ 

সাহেবের গ্রধান কেরাণীর কার্ধ্য গ্রহণ করেন। ক্রমে তথায় তাহার 

'বেতন মাঁমিক তিন শত টাঁকা! পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তৎপরে তিমি কোম্পা- 



কলিকাতা--ল্রাহাবংশ | ১৪৩ 

নীর কাগজ, অহিফেন্ও লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময়ে 

তিনি সুত্তি ক্রীড়ায় ৩৩,০০২ টাকা! প্রাপ্ত হন; কিন্ত কোন একটি 

ব্যবসায় ছয় মাসের মধ্যে উহা! নষ্ট হইয়া ঘায়।. মতিলাল শীল তাহাকে 

ভাল বাদিতেন; এবং তাহারই চেষ্টায় প্রাণরুঞ্ণ সগ্ডার কোম্পানী নামক 

একটি সওদাগর অফিসে প্রধান মুতসুদ্দি হইয়াছিলেন। ক্রমে কলিকাতার 

কয়েকটি সওদাগর অফিসের মুওনুদ্দি পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৮৩৯ 

থুঃ তিনি স্বয্নং একটি বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অফিন্ সংস্থাপন করেন। তৎকালে 

তিনি একজন বিখ্যাত সওদাগর ও সন্ত্ান্ত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। 

এই সময় তিনি বেচু চট্টোপাধ্যায়ের ষ্টাটে বাম করেন। ১৮৫৩ খুঃ ৬৩ 

বতসর বয়সে প্রাণকৃঞ্ঝ লাহা পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে 

দুর্গাচরণ) শ্বামাচরণ ও জয়গোবিন্দ নামে তিনটা পুন ও তিনটা কন্া 

রাখিয়া যান। | 

৬ ছুর্গাচরণ লাহ]। 

মহারাজ দু্গীচরণ লাহা ১৮২২ খুঃ ২৩শে নবেম্বর হুগলী-চুুড়া 

নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকালে তিনি পিতার সহিত 

কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর শিবঠাকুরের গলিতে 

গোবিন্দ বাকের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন। তথায় ছুই বংদরকাল 

অধ্যয়ন করিয়৷ হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। এই স্থানে রাজ! রাজেন্দ্রলাল 

মিত্র দি-আই-ই, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর, রামবাগানের গোবিদ্দ্ত দত্ত প্রভৃতি 

তাহার সহপাঠী ছিলেন। কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্বের ১৮৩৯ খুঃ 
সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে বিষ্যালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক 
তিনিস্্ীয় পিতৃদেবের সহকারীরূপে ব্যবসায় আর্ত করিরার জন্ত তাহার 
অফিসে নিযুক্ত হন। .২৮৫৩ খুঃপ্রাণকঙ্জ লাহার মৃত্যু হইলে ছূর্গাচর্ণ 



১৪৪ ভারত-গৌরব। 

অফিসের স্বত্বাধিকারী হইয়া ব্যবসায় সমধিক উন্নতি সাধন করেন 
তদনন্তর “প্রাণকৃষ্ণ লাহা এও কোম্পানী” নামে একটি বৃহৎ বাণিজ্যাগার 

প্রতিষ্ঠা করেন) অধিক্ত অনেকগুলি সওদাগর অফিসের মুদি 

হইয়াছিলেন। কলিকাতীর তৎকালীন প্রায় প্রত্যেক ইংরাজ সওদাগর 

অফিসের তিনি মুসুদ্দি ছিলেন। দুর্গাচরণ বাণিজ্যে ও পরে জমিদারী 

ক্রয় করিয়া বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করেন" দেশীয় ও বিদেশীয় 'সমাজে 

তিনি তীক্ষ বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ও ধনবান বলিয়া সম্মানিত হইতেন। 

গবর্ণমেন্টও অনেক সময় তাহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৪ খুঃ 

তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮০ থুঃ তৎকালীন, 

ছোটলাট স্তার ট্ট্য়ার্ট বেলি কর্তৃক তিনি “রাজা” উপাধিতে ভূষিত হন! 
১৮৮২ খুঃ লর্ড রিপণ বাহাছুর তাহাঁকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 

নির্বাচিত করেন। ১৮৮৩ খুঃ তিনি কলিকাতার সেরিফ্ পদে অধিষ্ঠিত হন। 

১৮৮৪ খৃঃ ভারতগবর্ণমেন্ট তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া “সি-আই-ই” 

উপাধি সম্মানে সন্মানিত করেন। ১৮৮৮ খুঃ রাজপ্রতিনিধি গর্ড ল্যান্স- 

ডাউন্ বাহাছুর তাহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক স্ভার সভ্য মনোনীত 

করিয়াছিলেন। এদেশীয়গণের মধ্যে দুর্ীচরণ প্রথম পোর্টকমিসনারের, 

পদলাভ করেন। কলিকাতার জষ্টিস্ অবদি পিস্, বিশ্ববিদ্ভালয়ের সভ্য, 

মেও হীসপাতালের গবর্ণর, অবৈতনিক প্রেসিডেক্সী মাজিষ্টরেট, বঙ্গীয়, 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সত্য, স্তাসানেল চেম্বার 

অব কমার্সের সভাপতি প্রভৃতি পদে স্থশোভিত ছিলেন। তিনি ব্রিটীশ্ 

ইয়ান এনোসিয়েসনের সদস্তরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতেন। 
তৎপরে ব্রিটাশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েমন নামক সভার দ্ুইবার সভাপতি 

নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎকালীন রাজকীয় পাবলিক সার্বিস্: 

কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান কালে তিনি নির্ভীকভাবে স্বীয় অভিমত, প্রকাশ, 
করেন। বঙ্গীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। ভারত- 



কলিকাতা-_লাহ্বাবংশ । ১৪৫ 

গবর্ণমেপ্ট তাঁহার গুধের বিশেষ প্রশংসা! করিয়। ১৮৯১ থুঃ “মহারাজা” 

উপাধি গ্র্ধান করেন। মহারাজ বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা! 

বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। বর্তমান কলিকাতা 

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঁচ সহম্র টাকা প্রদ্দান করেন; 

তজ্জন্য মহারাজের নামে উক্ত হাসপাতালে একটি “ওয়ার্ড” নির্মিত 

ভইয়াছে। কলিকাতার দীন দরিদ্রদিগের সাহাধ্যার্থে ভিষ্টক্ট চেরিটেবল্ 

সোদাইটা এবং স্থবর্ণবণিক চেরিটেবল্ এসোসিয়েসনে চব্বিশ হাজার টাক! 

দান করিয়া গিয়াছেন। মহারাজের প্রাসাদটা গ্রথমে গোরাচীদ দত্তের 

ছিল; তিনি বিলাসিতায় নষ্ট করিলে মহারাজ ইহা ক্রয় করেন। তিনি 

খুড়ি উড়াইতে ভালবাসিতেন। ভক্টার রাজ৷ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নহিত 
তাহার বিশেষ স্ভাব ছিল। মহারাজ অতিশয় বিনয়ী, নম, সদালাপী, 

দাতা ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে তাহার 

' অন্বরাগ ছিল। তিনি আমবণ নানা সংকাধ্যের উৎসাহ্দাতা ছিলেন। 

তিনি ধার্মিক ও সজ্জন বলিয়া অতি লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি সকল 

ধর্মকে সমভাবে জ্ঞান করিতেন । ধর্মসেবীর্দিগকে ও ছুঃস্থজনকে মহারাজ 

মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি যেমন অর্থশালী ছিলেন, অর্থের সদ্ধায় 

জন্য তদ্রপ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খুঃ ২*শে মার্চ শ্বনামখ্যাত 

মহারাজ ছুর্নাচরণ লাহা উদরাময় রোগে মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছেন । 

সবর্ণবণিক কুলতিলক মহারাজ দুর্গাচরণের ছুই পুত শ্রীযুক্ত কৃষ্দাঁস 

'লাহা ও শ্রীযুক্ত হ্ৃযীকেশ লাহা। উভয়ে বাণিজ্য ব্যবসায় বিশেষ নিপুণ 

এবং পিতৃদেবের স্তায় সাধারণ হিতকরকার্য্যে যোগদান করিয়! থাকেন। 



১৪৬ . ভারত-গৌরব 

কষ্ণদাস লাহা। 

মহারাজের জোত্ঠপুত্র রাজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদান লাহা ১৯৭ খুঃ 

কলিকাতার সেরিফ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ খু ২৪শে 

জুন নবীন ভারত-সমরাট পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি 
“রাজা” উপাধি সম্মানে বিভূষিত হইয়াছেন। ১৯১৯ খুঃ রাজা কৃষদাস, 

লোকান্তরিত ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বৃতিভাগ্ডারে পাঁচ সহত্র 

মুদ্রা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ হুগলী-চু'চুড়া নগরীতে জলের কল নিশ্মাণ- 

কল্পে ইনি আশী হাজার টাক! দান করিয়াছেন। ইনি বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট 

কর্তৃক ১৯১১ খঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে 
নিমস্িত হইরাছিলেন, কিন্তু যাইতে পারেন নাই। ৯৯১২ খুঃ ৪ঠা 

জানুয়ারী কলিকাতার রাজপ্রাসাদে নবীন ভারত সম্রাট ও তদীয় মহিষীর 

থে মজলিশ বমিয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির 

সম্পাদক মুশিদাবাদের বর্তমান নবাব বাহাছুর, রাজা কৃষ্াসকে সমাট 

সকাশে বথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খঃ ১২ই এপ্রেল কলিকাতার 
টাউন হলের দরবারে ৩৮ জন সন্্ান্ত ব্যক্তিকে মহামান্য নবীন 

ভারতেশ্বরের “করোনেশন্ মেডেল” উপহার প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে কৃষ্ণনাম 

একজন ছিলেন। ১৯৯২ খঃ রাজা শ্রীযুক্ত রুষ্জদাস লাহা, রাজা শ্রীযুক্ত 
হধীকেশ লাহ, শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত চস্তীচরণ লাহা 

কলিকাতা রিপণ কলেজের সাহাব্যার্থ পঞ্চদশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। 

১৯১৩ থঃ আগষ্ট মানে বদ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্তাপীড়িত বাক্তিগণের 
সাহাব্যকল্পে তাহার! একত্রে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ থ্ঃ 

প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে- ইহারা! চারিভ্রাতায় পঁচাত্তর সহত্র মুদ্রা 

প্রদানে প্রতিশ্রত হইয়াছেন। ইনি কিকাতাঁর অবৈতনিক প্রেমিডেন্দী 
মাজিষ্টরেট, ভিরৌরীয়৷ স্থৃতিসৌধ তাগারের একজন ট্টা ও মূতা। 



কলিকাতা-্লাহারংশ। ১৪৭ 

রাজা বাহাদুরের ছুইপুত্র -কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্্র লাহা ও শ্রীমুক্ত 
বুন্দাবনচন্্র লাহা। | 

হৃধীকেশ লাহা। 

মহারাঙ্গের কণিষ্টপুত্র রাজা শ্রীযক্ত হৃধীকেশ লাহা ১৯১০ খ:ঃ স্বর্গীয় 
ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বৃতি ভাগারে দেড় সহস্র টাকা 

দান করিয়াছেন। ১৯১১ খং ইনি প্রসিডেন্সী বিভাগের ডিট্ি 
বোড়ের পক্গ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। 

১৯১২ খুঃ গ্রারস্তে কলিকাতা! মিউনিসিপালিটার পক্ষ হইতে কলিকাতা 

সর সংস্কারের একজন টট্টরী নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১২ থঃ ইনি 

প্রস্তাবিত হিন্দ বিশ্ববিদ্যালর ফণ্ডে এক সহ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত 

হইয়াছেন। ১৯১২ থ.ঃ ইংরাজি নববর্ষ উপলক্ষে ইনি ব্যক্তিগত “রাজা” 
এবং “সি, আই, ই* উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। উক্ত বৎসর 

২৫শে নবেম্বর বঙ্গের প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কলিকাতার 

রাজ-প্রাসাদে এক বৃহৎ দরবার করিয়া ইহাকে রাজ! উপাধি সননদ প্রদান 

করেন। ১৯১৩ থঃ ইনি গবরণমেণ্ট কর্ভক দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের পক্ষ 

হইতে বনদীয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য নিয়োজিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খ্ঃ 
ডিসেম্বর মাসে রামমোহন লাইব্রেরীর সহকারী সভাপতি ও টট্টী স্বরূপে 
ইনি এক দতস টাকা দান করিসাছেন। ১৯১৫ থঃ মিঃ স্তার টয়া সাহেব 
বাহাদুরের স্থানে ইনি কলিকাতার মেরিফ পদে মনোনীত হইয়াছেন। 

ইনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেমিডেন্দী মাজিষ্ট্রেট, রামকু্চ সমিতি 

অনাথভাগ্ারের সভ্য ও আতুর আশ্রমের সহকারী সভাপতি। 
রাজ! বাহাঁছুরের দুই পুক্র-_কুমীরি শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত 

নরেন্দ্রনাথ লহ এম-এ, বি-এল. 



১৪৮ ভারত-গৌরৰ। 

৬ ম্যামাচরণ লাহা। 

মহারাজ দুর্গাচরণের মধাম ভ্রাত| শ্যামাচরণ লাহা হেয়ার স্কুলে 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তংপরে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইয়া- 

ছিলেন। তথায় তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া 

ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। উনবিংশ বংসর বয় ক্রমকালে পিতার তত্বাবধানে 

বাবসায় নিযুক্ত হন। সেই কার্য উপলক্ষে ১৮৯৯ খঃ তিনি ইংলও 
যাত্রা করেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সন্নিকট একটি 

দাতব্য চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়! চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি 

কয়েক বতমর কলিকাতাঁর মিউনিসিপাল কমিশনার এবং চব্রিশ-পরগণার 

আবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত থাকেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্তায় 

দানণীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। 

চণ্ডীচরণ লাহ।। 

শ্যামাচরণের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহার নান! প্রকার 

সংকার্ধ্যে অনুরাগ দুষ্ট হয়। ১৯১২৭: রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা 

হ্ধীকেশ লাহা, শ্রীযুক্ত অধ্বিকাটরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহা 

কলিকাতা! রিপন কলেজের সাহয্যার্থ পঞ্চদশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। 
১৯১৩ থ্ঃ আগ্টমাসে বর্ধমান বিভাগের ভীষণ বস্তা! গীড়িত ব্যক্তিগণের 
সাহায্যকল্পে তাহারা একজে পাঁচ গহম ঘুদ্রা দান করেন। ইহার তিন 

পুত্র- শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহী, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত 

সতীশচরণ লাহা। জোয্টপুত্ সি একজন সাদা নদী ও 

চিত্রকর । 
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৬ জয়গোধিন্দ লাহা। 

মহারাজ দুর্গীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! জয়গোবিন্দ লাহা৷ কলিকাতার 
একজন স্প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। কলিকাতার সেরিফ, ভীরতীয় ও 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য, পোর্ট টাষ্টের সভ্য, প্রেসিডেন্দী জেলের 

পরিদর্শক, মেও হাসপাতালের একজ্জন গবর্ণর, বুটাশ ইওডয়ান এসোসিয়ে- 

সনের সহকারী সভাপতি, স্তাসানাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, 

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভ্য, উদ্ভান কর্ষণতত্ব সমিতির সদস্য, 

আলিপুর পণুশালার সভ্য, জষ্টিস অব দি পিস্, সুবর্ণবণিক সমাজের 

সভাপতি, ডিষ্টিক্ট চেরিটেবল সোসাইটীর সত্য, কলিকাতার মিউনিসিপাল 

কমিশনার, চব্বিশ পরগণার অবৈতনিক মাজিষ্টেট প্রভৃতি পদে নিযুক্ত 

ছিলেন। গবর্ণমেপ্ট তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া “সি-আই-ই” উপাধি 

সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ভূতপূর্বদস্বগয় বন্ধশ্বর স্যার জন উডবরন্, 
ভৃতপূর্বা মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান মিঃ গ্রীয়ার সাহেব বাহাছুর,কলিকাতার 
তৃতপূর্ব পুলিশ কমিশনার মিঃ বিগ্নেল, সাহেব, বঙ্গের তৃতপূর্ব অস্থায়ী 

ছোটলাট মিঃ বোিলিয়ন্ বাহাছুর প্রভৃতি তাহার বাটাতে শুভাগমন 
করিয়াছিলেন। তিনি উদ্চিদ বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন ও আলিপুরের 

পপ্তশালায় একটা সর্প প্রদর্শনী নির্মাণ করাইয়া! দিয়াছেন। কয়েক 

বসর অতীত হইল জয়গোঁবিদ লাহ! পৃথিবীর রঙ্গতূমি হইতে অপস্থত 

হইয়াছেন। 

অস্বিকাচরণ লাহা। 
জয়গোবিন্দের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অস্থিকাচরণ লাহা রলিকাতার 

প্রেমিডেন্দী মবাজিট্রেট, প্রেষিডেদ্দী জেলের পরিদর্শক, উদ্যান কর্ষণত্বন্ 
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সমিতির সভ্য, বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্সের সভ্য প্রভৃতি পদে 

অধিষিত আছেন। অধ্বিকাচরণের বিবাহ উপলক্ষে ১৮৮০ খুঃ ৪ঠা 
জানুয়ারি একটি নাচ হইয়াছিল; তৎকালে ছোটলাট, প্রধান দেনাপ্ি, 
প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি অন্তান্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মমচারী তীয় ভবলে 

আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বুটাশরাজের ৯০ সংখ্যক রেজিমেন্ট 
উপস্থিত হইয়াছিল। অস্থিকাচরণ্রে ঢুই পুত্র--শ্রীযুক্ত সতাচরণ লাহা 
এম-এ বি-এল এবং শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা বি-এ। 

৬ ন্বকৃঞ্ণ লাহ।। 

রাজীবলোচনের মধ্যম পুত্র নবরুষ্ণ লাহা, জোষ্ঠ সহোদর প্রাণকঞ্চের 

সহিত ব্যবসায় নিষুক্ত ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র ভগবতীচরণ লাহ। 

জনমমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পৈতৃক 

ভবনে বাম করিতেন। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শিবচরণ লাহা। 

ইহার ছুই পুত্র--শ্রীঘুক্ত প্যারীচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ লাহা। 

০ বটুকৃষ্ণ লাহা। 
রাঁজীবলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র বটুকৃষ্ঙ লাহার তিন পুত্র--অভয়চরণ 

লাহা, দেবীচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত রামচরণ লাহা!। 

জোষ্ঠ অভয়চরণের একমাত্র পুক্র শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা। ইহার 
একটি পুত্র- শ্রীমান নিতাইচরণ লাহা। : 

.. বটুককষ্ণের মধ্যম পুত্র দেবীচরণ লাহার তিন পুত্র-্রীযুক্ত শশিভৃষণ 
লাহা, শ্রীযুক্ত রাঁসবিহারী লাহা! ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী লাঁহী। .. 
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বটুকষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযূক্ত রামচরণ লাহা হুগলী-চ'চুড়ার গঙ্গাতীরে 

স্বশানঘাটের নিকট একটি মুমুর্যু আশ্রম নিম্মীণ করাইয়! দিয়াছেন। ইনি 

নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া থাকেন। “ইহার পাঁচ পুত্র 

ীতৃক্ত হবিমোতন লাহা) ভ্ীম্ক্ত দীনলাথ লাহা, শ্রীদুকত আশুতোষ লাহা, 

যুক্ত নগেন্্রনাথ লাহা! ও শ্রীযুক্ত শ্রীকাস্তিচরণ লাহা। 



পাইকপাড়া রাজবংশ । 

চব্বিশ-পরগণা জেলার অগ্তর্ত পাইকপাড়া রাজবংশ একটি প্রাচীন 

ও মন্তান্ত জমিদারবংশ। ইহাদের আদিনিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার, 

অন্তর্গত কীথি মহাকুমা। ইহারা উত্তর রাটীয় কাযস্থ। এই বংশের 

জনৈক পূর্বপুরুষ হরকৃষ্ণ সিংহ মুঘলমান রাজত্বের সময় বছু অর্থ উপার্জন 

করিয়াছিলেন। তীয় পুত্র গৌরগোবিন্দ সিংহ। তাঁহার দুই পুত্র 

রাধাগোবিন ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। 

৬ রাধাগোবিন্দ সিংহ। 

গৌরগোবিন্দের জোষ্ঠ পুত্র রাধাগোবিন্দ সিংহ মুর্শিদাবাদের নবাব 
আলিবর্দি খা এবং সিরাজদ্দৌলার সময়ে একজন উচ্চ রাজস্ব কর্মচারী 
ছিলেন। যখন বুটিশরাজ বঙ্গদেশের রাজন্ব বন্দোবস্ত করেন, তৎকালে 

তিনি তদ্িযয়ে বিশেষ সাহাযা করিয়াছিলেন। সেই কার্য্ের জন্ত তিনি 

একথানি "দেয়ার মহাল” প্রাপ্ত হন। 

৬ গন্গাগোবিন্দ সিংহ |, 

গৌরগোবিন্দের .কনিষ্ঠ পুত্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন সিংহ ১৭৪৯ খু 
মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কীথি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন 

বাল্যকালে হ্বগ্রামে যৎসামান্থ লেখাপড়া! শিক্ষা করেন। ১৭৬৯ থ্ঃ 

তিনি স্বীয় জোষ্টভ্রাতা রাধাগোবিন্দ সিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া! কিয়দিবস 
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বঙ্গের নায়েব স্থুবাদার মহম্মদ রেজ! খার অধীনে মুর্শিদাবাদে কানন্গোর 

কর্ম করিয়াছিলেন; তৎকালে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 

কাশীমবাজারের রেশমের কুঠির রেসিডেণ্ট, ছিলেন। ক্রমে গঙ্গাগোবিন্দ 
হেষ্টিংস্ সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। মহম্মদ রেজা থ| পদচ্যুত হইলে 

দেই সময় গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম যায়। অতঃপর তিনি কার্য্যান্বেষণে 

কলিকাতায় আসিয়া! অবস্থিতি করেন। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে তিনি 

তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের শুভ দৃষ্টিতে পতিত হন। 

তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে খাল্সা বিভাগের রায়-রাইয় রাজ। রাজবল্লত রায়ের 
অধীনে মহকারী দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তাহার 

হস্তে রাজস্ব বিভাগের সমুদয় কার্য্যভার ন্যস্ত হয়; তন্তিন্ন তিনি হেষ্টিংন্ 

সাহেবের কৃপায় নানা উপায়ে প্রতৃত অর্থোপার্জন করিতে থাকেন। 

১৭৭3 খুঃ হেষ্টিদ্ সাহেব তাহাকে কলিকাতার রাজস্ব কৌন্সিলের দেওয়ান, 

পদে নিষুক্ত করেন। ১৭৭৫ খুঃ হেষ্টিংস সাহেবের বিপক্ষদল তাহাকে 

উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিনা পদচ্যুত 

হইলে সোমড়া-নিবাসী রা়-রাইয়া রামচন্ত্র সেন দেওয়ান পদে কিছুদিন 
কর্ম করেন। ১৭৭৬ খুঃ হেষ্টিংস্ সাহেবের বিরোধী সদস্ত মন্সন্ 

সাহেবের মৃত্যু হইলে, তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে পুনরায় দেওয়ান পদে নিষুক্ত. 
করেন। তৎকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না; পাঁচ বৎসর অস্তর' 

মেয়াদী বন্দোবস্ত হইত) স্ৃতরাং দেশের যাবতীয় জমিদার, তালুকদার 

প্রভৃতি গঙ্গাগোবিন্দের করতলম্থ ছিলেন। এমন কি, নদীয়ার মহারাজ 

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও তাহাকে ভয় করিতেন। নাটোর রাজবংশের পতন সময়ে। 

যখন মহারাজ রামকুষণ রায় যোগে নিমগ্ন এবং তাঁহার জমিদারীর পরগণা- 

গুলি রাজস্ব দায়ে বিক্রয় হইতেছিল, তখন গঙ্গাগোবিদ' মহিমসাহী, 
নসরতসাহী, নদিবসাহী, নজদী প্রভৃতি পরগণা। নীলামে ক্রয় করেন। 

দিমাজপুগের- তদানীস্তম কালেক্টার গুড্ল্যাক্ সাহেব-ও তাহার দেওয়ান 



১৫৪. . .. ভারত-গৌরব। 

দেবী সিংহ তৎকালীন নাবালক রাজাকে বাধ্য করিয়া তাহার জমিদারীর 

কিয়দংশ গঙ্গাগোবিন্দকে কবল! করিয়া! দেওয়াইয়াছিলেন। ১৭৮৬ খুঃ 

হেষ্িংস্ সাহেব বিলাত গমন কালে নাটোররাজের জমিদারীর অন্তর্গত 
শালবারি পরগণার মালিকান স্বত্বও প্রদান করেন। গঙ্গাগোবিন্দ, হেষ্টিংস 

সাহেবের কৃপায় উক্ত হ্গমিদারীর এক অংশের মালিক হন; কিন্তু লর্ড 

কর্ণওয়ালিম আসিয়া তাহ! রহিত করিলে উক্ত পরগণা নাটোরাধিপতিকে 

প্রত্যর্পণ করিতে হয়। গঙ্গাগোবিন্দ যশোহর-মহন্মদপুরের স্বাধীন রাজা 

সীতারাম রায়ের বংশধরগণের ছুর্দাতির কথা শুনিয়া ও স্বজাতীয় রাজ- 
ংশের সন্ত্রম রক্ষার জন্য সীতারামের বংশধরগণকে বাধিক বার শত, 

টাকা বৃত্তি দান করিতেন। ১৭৮৯ থুঃ হইতে লর্ড কর্ণওরালিসের আগমন 

কাল পধ্যন্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এক 

প্রকার সর্বময় কর্তী ছিলেন। তিনি বাকী জায়ের সেরেস্তার ভার 

প্রাপ্ত হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল পর্য্যন্ত কাধ্য করেন। অতঃপর 

এডমও, বাক প্রভৃতি ইংলতীয় মহাত্মাগণ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বিরুদ্ধে 

তুমুল আন্দোলন করিলে তিনি কর্মুচ্যুত হন। জন্মভূমি কাথিতে এখনও 
ইহ্ঠাদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, দেবাঁলয় ও অন্যান্য কীন্তি বর্তমান। গঙ্গা- 

গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীন্রীরাধাবল্লভ জীউ নামে এক বিঞুমৃত্তি অগ্ভাপি 

বিদ্যমান । সেই বিগ্রহ প্রত্যহ সমারোহের সহিত সেবা হইয়া থাকে এবং 
বত অতিথি উপস্থিত হয়, কাহাকেও বিমুখ করা! হয় না। রামের সময় 

মহাসমারোহ হইয়া থাকে । নৃত্য গীতাদির ব্যয় প্রায় দশ সহজ টাকা 

ব্যবস্থা 'আছে। কথিত আছে যে, গঙ্গাগোবিন্দ স্মাতৃশ্রান্ধে বিশেষ 

সমারোহ করিয়াছিলেন। পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহ দ্বতদবারা পুর্ণ 

করিয়া উত্মর্গ করেন। সেই সময় হেষ্টিংদ্ সাহেব স্বয়ং প্রত্যেক জেলার 

কালেক্টারগণকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়৷ দিবার জন্য আদেশ প্রচার 

করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের যাবতীয় প্রসিদ্ধ জমিদারগণকে. নিমন্ত্রণ করিয়া 
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আনিয়া শ্রীপ্রীজগন্নাথ দেবের টাটুক! প্রসাদ খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি 

সেই প্রসাদ কাথি হইতে ৬ পুরীধাম পর্য্যন্ত অঙ্বের ডাক বসাইয়! আনয়ন 

করেন। মাতৃ্শ্রাদ্ধে তিনি প্রায় বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বেলুড় 

গ্রা্দে নিজ বাঁদভবনে পুরাঁথ পাঠ এবং পৌত্র লালাবাবুর অননপ্রাশন 
উপলক্ষে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বনু অর্থ ব্যয় কয়িয়াছিলেন। এই কার্যে 

্বর্পত্রে ক্ষোদিত লিপিদ্বার! ব্রাঙ্গণগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল! 
১৭৯৩ খুঃ গাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দাসংহ 

কলিকাতার গ্রাসার্দে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে 

একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া যান। 

৬ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ | | 

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মৃত্যুর পর তীয় একমাত্র পুত্র প্রাণকৃষণ 

সিংহ বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি কিঞ্চিৎ ব্যয়কু্ঠ ছিলেন । 

গুন! যায়, মেই কারণ পুভ্রের সহিত পিতার বিশেষ সম্ভাব ছিল না। 

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বহরাণ-নিবাসী বল্পভীকান্ত দাস নামক একব্যক্তি 

তাহার ষ্রেটের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ চুর ও বিষয় 
কাঁধ্যে নিপুণ ছিলেন। | 

১৮০৬ খৃঃ প্রাণরৃঞ্চ সিংহ কথির আবাদে দেহত্যাগ করেন। 

মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র কৃষণচন্ত্রকে রাখিয়া যান। 
রক কটা 

১ নিছে (লাগাবার) 
| আপের পুত্র রৃষ্চন্ত্র দিংহ “ লালাবাবু ৮. নান্নে এমি তিনি, 

১৭৬" কির পৈডৃকতবনে জনগণ করেন ॥ লীলাবাবু বাল্যকালে 
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গ্রামের বিদ্যালয়ে বৎসামান্ত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৮৫ থুঃ 

সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতার সহিত মতান্তর হওয়ার স্বাধীনভাবে, 

জীবিক! নিব্বাহ করিবার সন্বল্প করেন। অতঃপর প্রথমে বর্ধমানের 

মাজিষ্টেট ও জজ সাহেব বাহাছবরের আফিসে সেরেস্তাদারের কার্যে নিষুক্ত 

হন। তথায় কার্ধ্য করিতে করিতে তিনি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত লাট 

বিশালাক্ষীপুর জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮০৩ খুঃ উড়িষ্যার বন্দোবন্তের 

সময় তথাকার রাজস্ব বিভাগের বন্দোবস্ত কার্ষ্যের ভার গবর্ণমেন্ট 

তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে তিনি সরকারী বন্দোবস্ত 

মহাল সমূহের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। উড়িষ্যার কর্ম্মকালীন লালা- 
বাবু পরগণা রাহাং, সারার ও চারিসকুদ ক্রয় করেন। পুরীধামে 

জ্ীশ্বীজগন্নাথ দেবের সেবার জন্য তিনি দৈনিক দশ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা 

করিয়া যান। ১৮*৬ খুঃ সহস! একদিবস তাহার পিতার পীড়ার সংবাদ 

প্রাপ্ত হইয়া লালাবাবু কীথির আবাসে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু সুদূর 

উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে বাঁটা পৌছিবার পূর্বেই পিতৃদেবের পরলোক 
প্রাপ্তি হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গবর্ণমেপ্টের কার্য্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন। অতঃপর লালাবাবু মনুষ্যের দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্ণক 

ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করেন। শান্্জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি 

সময়ে সয়ে কলিকাতায় অবস্থান করিতেন এবং সর্বদাই বহুসংখ্যক 

শানত্রজ্ত পণ্ডিত নিকটে রাখিতেন। শোভাবাজার রাজবংশীয় এবং 

যোড়াসীকর সিংহ্ৰংশীয় ব্যতীত কলিকাতুয় আর কাহারও সহিত 

তাহার বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল না। রাঁজ! রাজকৃষ দেবের জননীকে' 

লালাবাবু যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং তিনিও '্লীলাবাবুকে পুত্রব' 

দর্শন করিতেন। কথিত আছে যে, লালাবাধুর নীতি শিক্ষা দান গ্রভাবেই 
রাঁজা রাজকৃষের চরিত্র বিশেষ ' পরিবর্তিত হইয়াছিল। লাীবাবু 
কফিকাতায় হাঁধড়ায় সেতুর নিকট গদ্ধাভীয়ে / জগরাধের ঘাট ও' 
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দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাগি বর্তমান আছে। তিনি নানা 

প্রকার কার্যে ব্যাপৃত থাঁকিয়াও ঈশ্বরের চিন্তা বিস্ৃত হইতেন না। 
জীবনের প্রায় অন্ধীংশ সময় আছ্ছিক, পুঙ্গা, হরিনাম, শান্গ্রন্থ পাঠ 
প্রভৃতি নিষ্ঠাবান হিন্দুর দৈনিক কর্তব্য কর্ণ সম্পাদনে অতিবাহিত 

করিতেন। কাথির কুলদেবতা প্রীপ্রীরাধাবন্পত জীউর নিত্য সেবার 

যথেষ্ট উরতি সাধন. করেন। যদিও পূর্ববাপেক্ষা বর্তমান সময়ে সেবার 

বায়ের কিঞ্চিৎ হাস হইয়াছে, তথাপি এখনও রাধাবল্লভ জীউর ভোগের 

যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দেবসেবা, 

অতিথিসেবা ও সদাব্রত প্রভৃতি সংকাধধ্য যাহাতে সুশৃঙ্লায় নির্বাহিত 
হয়, দে বিষয়ে লালাবাবুর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গবর্ণমেণ্টের কার্ধ্য 

হুইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি অধিক দ্রিবস বাটাতে বাদ করেন 

নাই। সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া ৬ বুন্দাবনধামে বাসের নিমিত্ত 
উৎসুক হইয়াছিলেন। সেই কারণ, অল্লকাল মধ্যেই লালাবাবু তাহার 

একমাত্র শিশুপুত্রের শিক্ষার্দানের এবং বাটার তন্বাবধান ও কর্তৃত্বের 

বন্দোবস্ত করেন। তিনি কলিকাতা চোরবার্গান-নিবাপী নীলমণি 

বন্ু মহাশয়কে আইন ও জমিদারী 'সংক্রান্ত বিষয়ের বন্দোবস্তের 

নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। তৎপরে কাথির বাঁটাতে কিয়্দিবস অবস্থিতি 

করিতে করিতে কোন বিশেষ কারণে তাহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার 

হওয়ায় তিনি সংসার ক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া! প্রভৃত পররধরধয, প্রিয়- 

তম একমাত্র শিগুপুত্র শ্ীনারায়ণ ও প্রিয়তমা পত্রী কাত্যায়নী সমুদয় 

পরিত্যাগ পূর্বক পবিত্র তীর্ঘকেত্র ৮ বৃন্দাবনধামে গমন করেন। 

তৎকালে পচিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়৷ তিনি হিন্দুর পরম পবিত্র 

 তীর্ঘ, পুরণবন্ধ শ্রীককফের লীলাভূমি, বৈষবমও্লীর আশ্রয়স্থল, রম 
 নুন্দাবনধামে গিয়| বমতি করিলেন। সেই সময় এতদলে কিছু জি 

দীরীও: জয় করেন:। : এই স্থানে থাকি ভিনি বৈষ্ণব ধর্ম হণ 



করিয়াছিলেন বৃন্দাবনে “রৃষ্ণচন্ত্রমা” নামক এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া 

তাহার জন্য রাজপুতাঁনা হইতে উৎকষ্ট প্রস্তর ' আনাইয়া প্রায় 

পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক চতুষ্ষোণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
মন্দির সংলগ্র একটি অন্নসত্র আছে। তাঁহার জন্ত বার্ষিক দ্বাবিংশ 

সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়। মথুরা জেলায় “রাঁধাকানু” নামে এক বৃহৎ 

সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনধামে “লালাবাবুর কুঞ্জ” নামে 

একটি কুটার আছে; তথায় অগ্ভাপি বন্থ তীর্থযাত্রী গিয়া বাম করিয়া 

থাকেন। এই কুগ্রের সন্নিকটে তিনি জায়েন মন্দির নামে আর একটি 

উত্রুষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠঠ করেন। সেই মন্দির মধ্যে রংজী নামে এক 

প্রতিমূত্তি বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে এক কৃষ্কমূর্দি 

প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সেবার্থে চল্লিশ সহজ টাকা আয়ের বিষয় সম্পত্তি 

করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দেব সেবার বন্দোবস্ত প্রত্যহ একশত টাকা। 

গ্রতিদিবস এই স্থানে প্রা পাচশত লোক প্রনাদ পাইয়া থাকে। 

পঞ্চৰশ দিবসের অধিক একজনকে প্রসাদ দেওয়া হয় না। লালাবাবু 

্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতেই 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন । ধরজবাসীগণ তাহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য এক 

প্রকার রুটা প্রস্তৃত করিয়া রাখিতেন ; তদবধি বুন্দাবনে *্লালাবাবুর 
কাট” নামে এক প্রকার রুটার নাম হইয়াছে ভক্তমালা গ্রন্থের 

বঙ্গানুবাদক রুষ্তদাস বাবাজী তাহার ধর্মগুরু স্থানীয় ছিলেন। প্রায় 

চ্লিশ ব্সর বয়সে লাঁলাবাবু বৈরাগ্য অবলম্বন .করেন। উত্তর 

পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ মথ্রা ও বৃন্দীবনে লালাবাবুর নাম. প্রাতঃম্মরণীয় 

হইয়া আছে। তিনি শেষ জীবনে গৌবর্ধন গিরির শুহায় বাস করিতেন। 

3৮১৭ খুঃ সেই স্থানেই হঠাৎ পৃতিত হইয়া পাইকগাড়ার পুণ্যবান 

রঃ আআ. কষচন্জর সিংহ. (লালাবাবু) মহাপ্রস্থান করেন। তিনি মৃত্যুকালে 

একমাত্র: শিশুগুর স্্ীনারায়ণকে রাখিয়া -যাদ। শালাবাবুর' পরী 



চব্বশ-পরগণ।--পাইকপাঁড়া রাজবংশ ।  ' +১৫৯ 

পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধা রাণী কাতায়নী দানশীলতার জন্য খাতনামা 
ছিলেন। অন্নমেরু ও তুলাদান উপলক্ষে তাহার পূর্বনিবাসন্থল বেলুড় 
গ্রামে মহাসমারোহ হইয়াছিল। তিনি ধর্মকর্ে ও দানাদিতে অন্ন 

যোড়শ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহারই সময়ে পাইকপাড়ার 

রাজবাঁটী ও কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

৬ শ্রীনারায়ণ সিংহ 

রাণী কাত্যায়নীর পুল্রের নাম শ্রীনারারণ সিংহ। তীাহার দুই 

পর্ী__তীরাস্থন্দরী ও করুণাময়ী। উভয় গত্বীর গর্ভে সন্তানাদি না 

হওয়ায় কাত্যায়নীর অনুরোধে দুইটা দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। 

তীরানুন্দরীর পোষ্যপুত্রের নাম প্রতাপচন্দ্র এবং করুণাময়ীর পোষা 

ভর নাম ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। প্রতাপচন্ত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়ে সহোদর 
ভ্রাতা এবং কাত্যায়নীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহারা যণ্তদিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক 

ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কাত্যায়নী তীহাদের বিষয় সম্পত্তি তত্বাবধান 

করিতেন। ১৮৬৮ খুঃ ১৭ই আগষ্ট রাণী কাত্যায়নী মানবলীল! স্বরণ 

করেন। | 

৬ প্রতাপচন্ত্র সিংহ 

স্বনামধন্য. মহাত্ম! লালাবাবুর পৌত্র গ্রতাপচন্ত্র সিংহ গাইকপাড়ার 

বা বলিয়া -বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কলিকাত. মেডিকেল কলেজের 

ফ্িভার-ছাপাতাল নির্মাণ জন্য পর্কাশ সহম্র মুদ্রা দান এবং অন্যান্য 

নানাবিধ দেশহিতকর কার্ধের সহায়তা, করেন। . তাপ 



“১৬৪ ভারত-গৌরব ] 

ডালহাউসী কর্তৃক ১৮৫৪ খুঃ প্রান্ধা' বাহাছুর* উপাধি সম্মানে ভূষিত 

হইয়াছিলেন। “বেলগেছিয়! ভিলা” নামক ন্ুরম্য উদ্যান প্রতাপচন্ত্র এবং 
কনিষ্ঠত্রাতা ঈশ্বরচন্ত্রের সম্পত্তি। এই উদ্যানেই ভারতের লোকান্তরিত 

সম্রাট সপ্তদ এডওয়ার্ড বৃবরাজরূপে ১৮৭৫ খৃঃ শেষভাগে দেশীয়গণ কর্তৃক 
নিমন্ত্রিত হইয়া শুভাগমন করেন। এই স্থানেই উভয় ভ্রাতার যত্বে এবং 

মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর প্রভৃতি বন্ধুগণের সহায়তায় 

বাঙ্গাল! নাটক অভিনীত হয় এবং বাঙ্গালা এঁক্যতান বাদন প্রণালী 

উদ্ভুত হইয়াছিল। উহাই বর্তমান সাধারণ নাট্যমঞ্চের শৃত্রপাত বলিয়া 

পরিগণিত হয়। রীজা প্রতাপচন্ত্রের নানাপ্রকার কার্যের বিশেষ প্রশংসা 

করিয়া গবর্ণমেণ্ট “মি এস আই” উপাধি দ্বার! ভূষিত করিয়াছিলেন। 

তিনি বুটীশ ইগ্িয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি ছিলেন। 

তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, স্ত্ীশিক্ষা 

এবং অন্তান্ঠ অনেক কার্য্যে তিনি বিদ্যামাগর মহাশয়ের প্রধান সহায় 

ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কাথির বিষয় সম্পত্তি দর্শনাঁভিলাষে 

গমন করিয়া তথায় পীড়িত হন; ডাক্তার মহেন্দলাল সরকার তাঁহার 
চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময় রাজা বাহাহুরকে 

পাইকপাড়ায় আনয়ন করা হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৬৬ খৃঃ ১৯শে 

জুলাই ৩৯ বৎসর বয়ক্রম কালে রাজ! প্রতাগচন্ত্র সিংহ বাহাদুর 

কলিকাতা কাশীপুরের গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে 

কুমার গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচনত্র, কান্তিচন্ত্র ও শরচ্চন্ত্র নামে চারিপুত্র রাখিয়া 

যান। প্রতাপচন্ত্র পরলোক গমন করিলে পাইকপাড়া রাক্পরিবারের 
গ্রোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতাপচন্দ্রের পিতামহী রাণী 
কাত্যায়নীর অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালীন বঙ্ধেশ্বর বীডন 

সাছেব বাহাচুরকে অন্নুরোধ করিয়া পাইকপাড়া প্েট বো অব. 
'য়ার্ডগের অন্তভূক্ধি রিয়া দিয়াছিলেল। ভি ও 



চব্বিশ পরগণা--পাইকপাড়। রাজবংশ । ১৬১ 

৬ গিরিশচন্দ্র সিংহ। 

রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৬৬ খুঃ তদীয় জোগ্ঠপুভর কুমার 
গিরিশচন্ত্র সিংহ এই বংশের প্রতিনিধি হন। তিনি সিংহবংশের আদি 

নিবাস কীথি গ্রামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন জন্য ১১৫০*০ 

টাকা দান করেন। নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে তাহার অনুরাগ ছিল। 
তিনি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৮৮৭ খুঃ কুমার গিরিশচন্্ 

সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাহার কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় 

তিনি স্বীয় মধ্যম ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের কণিষ্টপুত্র শ্রীশচন্দ্র সিংহকে পোষা- 
পুত্র গ্রহণ করেন। শ্রীশ্চন্দ্রের ছুই পুল্র--মনীন্দ্রন্্র ও ফণীন্্রন্্ 

দিংহ। অধুন! কুমার শ্রীযুক্ত মনীন্দরন্দ্র সিংহ এই বংশের প্রতিনিধি । 
১৯১৪ খৃঃ মে মাসে কুমার বাহাদুরের শুভবিবাহ সমারোছে স্ুুসম্পন্ন 

হইয়াছে। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার ফণীন্ত্রচন্তর সিংহ কয়েক বৎসর 

হইল অকালে কালের কবলে পতিত হইয়াছেন। 

৬ পুর্ণচন্দ্র সিংহ । 
প্রতাপচন্দ্রের মধ্যম পুত্র রাজা পৃর্চন্ত্র সিংহ বিবিধ সৎকার্ধ্যে অর্থ 

বায় করিতেন। তিনি মিষ্টভাষী ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। গবর্ণ- 

মেন্টের নিকট তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৮৮৫ খুঃ তিনি “রাজা” 

উপাধি সম্মানে সন্মানিত হন। ১৮৯০ ৭ রাজা পুণ্চন্তর সিংহ পৃথিবীর 
রঙ্গভূমি হইতে অপস্থত হইয়াছেন। তাহার ছুই বিবাহ হইয়াছিল; 

তন্মধ্যে প্রথমা রাণীর গর্ভে সতীশচন্ত্র এবং দ্বিতীয়া পতীর গর্ভে শ্রীশচন্ত্ 

নামে ছুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ কুমার সতীশচন্ত্র সিংহ 
অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয্লাছেন। কনিষ্ঠ কুমার শ্রীশচন্ত্র সিংহকে 

৯১ 
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রাজা বাহাদুরের জো্ঠ ভ্রাতা কুমার গিরিশচন্দ্র পোষ্যপুক্ু গ্রহণ করেন। 

রাজ! পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়! পত্রী রাী শ্রীমতী চন্দ্রমোহিনী আধুনা! ৬ বৃন্দাবন- 

ধামে অবস্থিতি করিতেছেন । 

৬ কান্তিচন্দ্র সিংহ। 

প্রতাপচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র কুমার কান্তিচন্তর সিংহ বিনয়ী ও নিরীহ 

প্রকৃতির লৌক ছিলেন। লোকজনের আদর আপ্যায়নে তাহর স্বভাব- 

সিদ্ধ সৌজন্য লক্ষিত হইত। ৯৮৮* খুঃ কুমার কান্তিচন্ত্র সিংহ সংসার 
লীল! সম্বরণ করিয়াছেন। তাহার সন্তানাদি হয় নাই। কুমার কান্তি- 

চন্দের বিধবা পত্রী ৬ পুরীধামে বাদ করেন। | 

৬ শরচ্ন্দ্র সিংহ । 

প্রতাপচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শরচন্ত্র সিংহ ১৮৫৯ খুঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি বিদ্যোতৎ্সাহী সমাজ-হিতৈষণা ও সৌজন্য প্রভৃতি গুণে 

বঙ্গের ভূম্বামী সমাজের তৃষণস্বরূপ ছিলেন। তিনি জমিদারীর কার্ধ্য 
পরিচালনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং স্বয়ং জমিদারী কার্য করিতেন। 
তিনি বুমূল্যের জমিদারীও ক্রয় করেন। তিনি কঠোর শাসন নীতির 

পক্ষপাতী ছিলেন না । তিনি প্রজার সহিত মোকর্দম! করিতে নিতান্ত 

অনিচ্ছুক ছিলেন। শরচন্দ্র প্রজা ও কর্মচারীগণকে বিপদকাল্পে অর্থ 

সাহায্য দ্বারা বিশেষ উপকৃত করিতেন। তীহার মস্তিষ্ক এরূপ সতেজ 

ছিল বে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ তীহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতেন। 
ক্লাথির প্রাসাদ, কাশীপুরের দেবাঁলয় এবং এঁতিহাসিক বেলগেছিয়/-ভিলা' 
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তাহার স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি একজন 

উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফার ছিলেন) ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্র্িদ্ধ রমণীয় 

স্থান ও বন্থতীর্থ স্থানের ফটোগ্রাফ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। “পিকৃচার- 

গ্যালারি” তীহার চিত্র-বিদ্যার সম্যক পরিচয় অন্যাপি প্রধান করিতেছে। 

সুগ্রসিদ্ধ অধ্যাপক আস্কার ব্রাউনিং সাহেৰ তাহার *্টুর অব ইত্ডিয়া” 
নামক গ্রন্থে বেলগেছিয়া ভিলা এবং পিক্চার গ্যালারির ভূয়সী প্রশংসা 

করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তিনি 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ সহজ টাকা এবং কাখির আংলো-সংস্কৃত 

বিদ্যামন্দিরে পঞ্চাশ সহস্্র মুদ্রা দান করেন। তিনি পরোপকার ব্রতে 

ব্রতী ছিলেন। ৬ বুদ্দাবনধামের স্থাস্তোন্নতিকল্পে পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ 
জন্য পাঁচ সহজ এবং বশোৌহরের জলের কল নিন্মীণকন্পে দশ সহস্র ও 

হিন্দু বিধবাঁফণ্ডে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃ- 

পুরুষগণের ন্যায় প্রকৃত রাজভক্ত ছিলেন। ভিক্টোরীয়া স্ৃতিসৌধ 
প্রতিষ্ঠা ফণ্ডে পঁচিশ সহ টাকা এবং এডওয়াঁড্ স্মৃতিফণ্ডে পাঁচ সহস্র 

টাকা দান করেন। তিনি বনু বালককে অনদান ও বিদ্যাদান করিতেন। 

তিনি গোপনেও বনু অর্থ দান করেন। শরচ্ন্্র তাহার লোকান্তরিত 

পুন্র জিতেন্ত্রন্দ্রের স্বৃতিরক্ষাকন্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে 

একটি বুত্তির বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কাথির ইংরাজি বিদ্যালয় 

হইতে যেছাত্র ফ্যাটি কুলেশন্ পরীক্ষায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইয়া গব্র্মেণ্টের বৃত্তি প্রাপ্ত না হয়, সেই ছাত্র ছুই বৎসর পনের টাকা 

করিয়! এই বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার নাম “জিতেন্্র বৃত্তি” হ্ইয়াছে। 
১৯১১ খুঃ এগ্রেল মাসে চিৎপুর মিউনিসিপালিটার চিকিৎসালয়ের 

ভূমি ক্রয় জন্য তিনি পাচ হাজার টাকা দান করেন। সংস্কৃতভাষায় 

তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি শান্রজ্ঞ ব্রাহ্ধণ পঙ্ডিতগণের 

যথেষ্ট আন্ুকু্ণ। করিতেন। হিন্দ ধর্মে তীহার বিশেষ আস্থা ছিল। 
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তিনি ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন । রাজকার্ধা 

পর্যবেক্ষণ করিয়া অবসর সময়ে তীর্থ পর্যটনে অতিবাহিত করিতেন। 

তিনি পূর্বপুরুষগণের ক্রিয়াকলাপ অন্ন রাখিয়া জনসমাজে আদৃত 

ছিলেন। জাতীয় উন্নতি সত্বন্ধে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাহার 

উদ্যোগে উত্তর-রাটীয় কায়স্থ সভা স্থাপিত হয় এবং তিনি এই সভার 

মভাপতির আনন অলঙ্কৃত করেন। তাহার নৈতিক বুদ্ধিও অসাধারণ 

ছিল। তিনি সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও উদার স্বভাব পুরুষ ছিলেন। ১৯১২ খুঃ 

২৭শে মাচ্ঠ কুমার শরচ্ন্জ্র সিংহ অপম্মার রোগে চিন্য়ধামে গমন করিয়া- 

ছেন। কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সিংহ স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদ্য শ্রাদ্ধ 

্বীয় চিরদানশীল বংশের মর্ধ্যাদা অনুজ রাখিয়াছেন। কাশীপুরের গঙ্গা- 

তীরস্থ ঠাকুরবাড়ীতে বিরাট দানসাগর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 

বীরেন্দ্রন্দ্র স্ংহ। 
কুমার শরচ্চন্ত্র মৃত্যুকালে কুমার শ্রীঘুক্ত বীরেক্রচন্ত্র সিংহ নামে 

একমাত্র পুক্র রাখিয়৷ গিয়াছেন। ১৮৮১ থৃঃ কুমার বীরেন্তরচন্ত্র জন্ম- 

গ্রহণ করিয়াছেন। কুমার বাহাদুর ১৯১৩ খুঃ এপ্রেল মাসে লোকান্তরিত 

রাঞ্জা প্রভাপচন্দত্রের নামে কাশীপুর শ্শানঘা ৪ গঙ্গাতীরে সুদৃশ্য 
লৌহনিম্মিত সোপানাবলী নির্মাণ করাইয়া দিয়ােন। স্তাক্ক উইলিয়ম্ 

ডিউব্ বাহাদুর এই ঘাট জনদাঁধারণের জগ্ত ১ করেন। অধুনা 

স্বগায় লালাবাবুর বংশের এই নবীন বংশধর নিজকুলের গৌরব ও 

মধধ্যাদা সম্পূর্ণরূপে জঙ্ষুপ্ন রাখিতেছেন। 

কুমার বাহাছুরের পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনটা কন্তা বিদ্যমান) 

তন্মধ্যে দুইটা তনরার শুভপরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। 
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৬ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ । 

রাজ! গ্রতাপচন্ত্র বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 
বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতিকরে বিশেষ যত্রু ও অপর্ধ্যাপ্ত অর্থবায় করিয়া- 

ছিলেন। তাহার পরিচয় দিতে হইলে বেলগেছিয়ার নাট্যশালার 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হয়। তিনি কলিকাতা-যোড়াসীকোর হবগীয় 

দঘ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্থৃবিখ্যাত বেলগেছিয়! উদ্যান ক্রয় করেন। 

কলিকাতার সমাজে তৎকালে তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। অতুল 

শ্বর্যোর অধিপতি এবং সাধারণের হিতকর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের 

উত্নাহদাতা বলিয়। রাঁজপুরুষগণ তাঁহাকে বথেষ্ট সম্মান করিতেন। 

তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ গুণগ্রাহী ও কন্মান্ুরাগী ছিলেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত সকল কার্যেই তীহার সবিশেষ সহানু- 

ভূতি ছিল। পাইকপাড়া রাজবংশও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নানা 

প্রকারে কৃতজ্ঞ। ১৮৬১ খু$২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজা ঈশ্বরচন্্ 

সিংহ এশব্যলীল সমাপন করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কুমার 

ইন্্রচন্ত্র সিংহকে রাখিয়া যান। 

৬ ইন্্রচন্দ্র সিংহ । 

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের পুল্র কুমার ইন্ত্রচন্ত্র সিংহ অল্প বয়সে সততা ও 

বুদ্ধির গুণে যথেষ্ট খ্যাতি লীভ করেন। তিনি উদার দয় ও সজ্জন 

বলিয়া অতি লোকপ্রিয় ছিলেন। যখন ্টেটসম্যানের স্বীয় স্বত্া- 

ধিকারী ও সম্পাদক রবাট, নাইট সাহেব বদ্ধমানের মানহানির 

মোকর্দমায় বিপন্ন, যখন ওরিয়েন্টাল, বীমা কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয়, 

তখন তিনি অর্থানুকৃল্য দ্বার৷ উহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ থঃ 



১৬৬ ্ ভারত-গৌরব। 

১লা জানুয়ারি দিল্লীর রাজনুয় বজ্ঞে তিনি . ভারতগবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
নিমন্তিত হইয়াছিলেন ) তৎকালে তৃতপূর্বব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন 
বাহাছুর ইন্্রন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়া একটি “দরবার মেডেল” 
উপহার প্রদান করেন। ১৮৯৪ থুঃ ৩৭ বশর বয়/ক্রম কালে কুমার 
ইত্চন্্র সিংহ নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ঢুই বিবাহ 
ত্রাছিল; তন্মধ্যে প্রথমা পড্ী, একমাত্র কণ্ঠা সরম্বতীকে রাখিয়া 
লোকান্তরিতা হন। সেই কন্যার সহিত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
পাঁচথুপী-নিবাসী শ্রীযক্ত শরৎচন্্র ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের পরিণয় ক্রিয়া 
সমাপন হয়। তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীগাঁন সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মৌলিক 
বিদ্যমান। কুমার ইন্্ন্ত্, প্রথম! পড়ীর মৃত্যুর পর রশোড়া-নিবাদী 
ভাগলপুরের ডাক্তার লাডলীমোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যা প্রীমতী 

মুগালিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ইন্ত্রচ্ের মৃত্যুর পর মৃণালিনী শ্রীধুক্ত 
অরুণচন্ত্র সিংহকে পোষাপুন্র গ্রহপূর্ববক তাহার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারী করিয়াছেন। 

অরুণচন্দ্র সিংহ । 

কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্ত্র সিংহ ১৮৮৫ খৃঃ ১৩ই ডিসে তারিখে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সপী কলেজে 
বিএম্সি পর্যান্ত অধ্যয়ন করেন। ইহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সময়ে 
জমিদারী বঙ্গদেশের এড্মিনিষ্ট্রেটোর জেনারেলের তত্বাবধানে ছিল) 
অতঃপর ইনি সাবালক হইয়া স্বীয় জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি 
জমিদারী স্বহস্তে পরিচালন করিতেছেন। নানাপ্রকার সংকার্ধ্য এবং 
শিলপবিস্তারে ইহার অনুরাগ আছে। নোয়াখালী, ফরিদপুর, বুলেনসহর 

*গ্রড়ৃতি জেলায় ইহার জমিদারী আছে। : ইনি গ্রজাপুষ্নের শিক্ষা বিস্তারে 



চব্বিশ পরগণা--পাঁইকপাড়। রাজবংশ । ১৬৭ 

এবং বিগ্ালয়ের ছাত্রবুনের শিক্ষা সৌকর্যযার্থে অর্থানুকুল্য করিয়া! থাকেন। 

ইনি স্বীয় জমিদারীর মধো রাস্ত| নির্মাণ, বিদ্ভালয়, ওষধালয়, কৃগথনন 
প্রভৃতি দেশহিতকর কার্যো যথোচিত সাহায্য করেন। দেশে যাহাতে 

শিল্প বাণিজোর উন্নতি হয়, তদ্দিষয়ে ইহার বিশেষ চেষ্টা ও সহান্তৃতি 

ৃষ্ট হয়। 



আন্থলিয়া রাজবংশ । 

১২০৩ ধু বন, বিহার ও উড়িষার হিলুরাজত্ বিলুপ্ হয়। মই 
অবধি ১৫৭৪ থুঃ পর্যন্ত আফগান অথবা গাঠানগণ বঙ্গদেশে রাঁজতু 

করেন। ১৫৭৪ %: শেষ গাঠান সমাট দাউদ খা মোগলদিগকে বঙ্নদেশ 
অর্পণ করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ আপন অধীনে রাখেন। তাহার কিছু 

দিন গরে দাউদ খ পুনরায় বন্গদেশ আক্রমণ করেন। ১৫৭৬ থ্; 
অন্থরাধিপতি রাজা মান সিংহ রাঁজমহলের যুদ্ধে দাউদ থাঁকে নিহত 

করেন। সেই সময়ে মোগলদিগের সহিত যোগদান পুর্ধক রাজ! গন্ধব 

সিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বঙ্গদেশে প্রখ্যাত হন। 

৬ সমররাম সিংহ। 

১৫৮০ খুঃ রাজা মানসিংহ দেনাপতি ও শামন কতৃপদে নিযুক্ত হই 
দিল্লীশ্বর সমাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। তংকালে 

গন্ধর্ধ দিংহের পৌত্র সমররাম সিংহ চব্বিশ পরগণার অন্তত আলিয়া 

পরগণার রাজা ছিলেন। যে সময়ে রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশ জয় করিতে 
আগমন পরেন, মেই সময় আন্মলিয়ার হিন্দু রাজগণ পাঠানদিগের দৃক্ষি 

ন্তস্বরূপ ছিলেন। তাহারা বছদিবদ পাঠানদিগের রাজসভায় উচ্চ 

সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, পাঠানদিগের ধনাগার আন্লিয় 

প্রাসাদে সুরক্ষিত হইত। 



চবিবশ পরগণা-_আন্ুলিয়া রাজবংশ । ১৬৯ 

৬ দাতারাম সিংহ। 

অতঃপর যৃদ্ধান্তে রাজ! মানসিংহ সন্ধি করিয়া সমররামের পুত্র রাজা 

দাতারাম সিংহ মহেন্ত্রবাহাছ্বরকে গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রাম 

অর্পণ করেন। রাজা দাতারাম আন্ুলিয়ার গড় পরিত্যাগ পূর্বক 

গোবিন্দপুরে দু নিশ্মীণ করিয়া! বাস করিয়াছিলেন । 

৬ রামরুষ্জ সিংহ | 

আন্গুলিয়া রাজপ্রাসাদ উক্ত সময়ে তাগীরথী গভে অদ্ধীংশ নিমজ্জিত 

হইলে দাতারামের মধ্য পুত্র রাজা রামক্ক্জ দিংহ চবিবশ পরগণার 

অন্তর্গত ঢাকুরিয়ায় গড় নিম্মাণ করেন। রাজা গন্ধব্ব সিংহ বু যত 
রাজপুতানা পরিত্যাগ পূর্বক বঙ্গদেশে রাজ্য স্থাপনা করিয়া যান, 

কিন্তু এক্ষণে উহা কালবশে অর্ধ চন্্রাকারে চুরণী নদীতীরে ভগ্রাবশেষ মাত্র 
বিছ্কমান। রাজ! মানসিংহের সময় হইতেই আন্ুলিয়! হিন্দুরাজ্য বিলুপ্ত 
হয়) কিন্তু তাহার অনেক পরেও আহ্থুলিয়া নগরে মুনলমানদিগের 

আধিপত্য ছিল। ক্রমে রাজনগর আন্ুলিয়া গড় জনশূন্য স্থানে পরিণত 

হইয়াছে । বর্তমানে গড়ের সীমানা কাটিয়া রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পাল 

চৌধুরী বংশীয় জমীদারগণের রাস্তা হইয়াছে। 

৬ শোভারাম সিংহ । 
রাজা রামকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে রাজা রাজারাম, রঘুনাথ, কাশীনাথ 

প্রভৃতি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়া-বরদ! পরগণা ক্রয় করিয়া 
তথায় রাঙ্গাস্থাপনা করেন। সেই বীরকুলে রাজ! সহত্রাম, রাজ! শোভা- 



১৭০ ভারত-গৌরব। 

রাম, রাজা হিম্মত্রাম সিংহ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ততৎকালে বঙ্গদেশে 

শোভারাম সিংহ একজন পরাক্রমশালী জমীদার ছিলেন। ১৬৯৭ থুঃ 

শোভাঁরাম তাহার প্রথম! রাণী অজিতাকুস্থম দেবীকে চেতুয়া বরদার 

রাজপ্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, সুতানুটীর জঙ্গলে চৌরঙ্গী নামক 

জনৈক মহাপুরুষ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তজ্জন্য বর্ধমানাধিপতি 

মহারাজ কষ্ণরাম রায় তাহাকে পূর্ব গ্রতিশ্রতি অনুারে কন্তা সম্প্রদান 

করিতে ভীত হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৬৯৬ খঃ চেতুয়া-বরদার রাজা 

শোভারাম সিংহ, বিষুপুরের রাজ! গোলাপ সিংহ এবং চন্দ্রকোণার 

জমীদার রঘুনাথ সিংহ বিদ্রোহী হইয়! উড়িষ্যার বিখ্যাত পাঠান দলপতি 

রহিম খার সহিত যোগদানপুর্ধক বদ্ধমানে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। 
অতঃপর মহারাজ কষ্ণরাম রায়কে নিহত করিয়! তাঁহার পরিবারবর্গকে 

অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। মহারাজকুমার জগতরাম রায় কৌশলে রাঁজ- 

প্রাসাদ হইতে পলাধ্বনপূর্ববক জীবন রক্ষা করেন; তন্মধো মহারাজের 

এক অপরূপ লাবণ্যমরী রূপবতী কুমারী কন্তাকে দেখিয়া পাপাচারী 

শোভারাম তাহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিলে, রাজকন্তা স্বীয় অঙ্গ-বন্ত 

মধ্যে লুক্কায়িত এক তীক্ষধার ছুরিকাঘাতে শোভারামের প্রাণান্ত করিয়া 

মেই ছুরিকাঘাতে নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। ১৭০৫ খৃঃ বর্ধমানের 
অধীশ্বর বীধ্যবান মহারাজ কীন্িচন্ত্র রায় পিতামহ হন্তা শত্রু শোভারামের 

ভ্রাতা হিম্মত্রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার জমিদারী চেতুয়া-বরদ! 
অধিকার করেন। 

বর্তমান সময়ে রাজ! শোভারামের প্রপৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্্ 
সিংহ, চব্বিশ পরগণ! জেলার অন্তর্গত ঢাকুরিয়া গ্রামে অবস্থান করিতে- 

ছেন। তাহার ভ্রাতুষ্ুত্রের পৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সিংহ ও কুমার 
শ্রীযুক্ত বেণীমাধৰ সিংহ, হগলী জেলার অন্তর্গত প্রাচীন আকনা নগরে 

অবস্থান করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ নবীনচন্তরের পুত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র- 
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মোহন দিংহ, শ্রীযুক্ত বটকৃষক দিংহ, শ্ীদক্ত অপূর্বরৃষ্ণ সিংহ ও যুক্ত 

শীন্্ররুষঃ সিংহ বিষ্ঘমান। কনিষ্ঠ বেীমাধবের পুন্রগণ শ্রয্ত শিক 

দি ও শ্রী রুষচন্্র সিং প্রতি এই প্রাচীন রাজবংশের গৌরং 

বর্ধন করিতেছেন। 



ভুকৈলাম রাজবংশ । 
চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ভূকৈলাম রাজবংশ অতি গ্রাচীন 

জমীদারবংশ। ত্রিপুরা, ভূলুয়া, বাখরগঞ্জ, চব্বিশ পরগণা, টাকা! প্রভৃতি 

জেলায় ইহাদের জমিদারী এবং বারানসীধামে বিষয় সম্পত্তি আছে। 

ভুকৈলাস রাজবংশ এক সময় লক্ষী ও সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। 

এই রাজবংশের উপ1ধি বন্দোপাধ্যায় সর্বানন্দী মেল। পঞ্ুপতি 

বন্দ্যোপাধ্যায় এই বংশের আদিপুরুষ। তাঁহার পুত্র ত্রিনয়ন। ত্রিনয়নের 

তিন পুত্র-- কৃষণচন্ত্, উদয়চন্্র ও স্্্যাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যম উদয়চন্ত্রে 

পুত্র বানেশ্বর ; তাহার পুত্র বিশ্বনাথ; তদীয় পুত্র কংসারি সর্ধানন্দী 

মেল ছিলেন। কংসারির পুত্র শ্রীধর পাঠক; তীহার পুত্র যদ্ুনাথ 

সর্ধপ্রথমে কুলভঙ্গ করিয়া “ঘোষাল” উপাধি প্রাপ্ত হন। ট্রাহার সময় 

হইতেই এই বংশের উন্নতি আরন্ত হয়। যদুনাথের পুত্র গোপীকান্ত; তৎপুত্র, 

রামকৃষ্জ তাহার পুত্র রাজেন্্নাথ ঘোষাল। রাজেন্তরনাথের ছুই পুত্র 

বিষুদেব ও কৃষ্খদেব ঘোষাল। বিষ্ুদেবের পুত্র-কন্দর্প ও রামঢুলাল। 

কনিষ্ঠ রামছুলালের তিন পুত্র--রাঁমনিধি, রামলোচন ও রামজীবন। 

বিষুদেবের জোট পুত্র কন্দর্প ঘোষালের নময় ইহাদিগের গোবিনদপুর 
নামক স্থানে বাম ছিল। ১৭৫৪ ৭; বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ 
কালে কদর্গ ঘোষাল কলিকাতা--গোব্নিপুর পরিত্যাগ পূর্বক খিদিরপুর 

নামক স্থানে বামস্থান নিশ্নাণ কৰেন। ভাঁহার তিন পুত্র--কৃষ্চন্ত্র 

গোকুলচন্্র ও রামচন্দ্র ঘোষাল। 

কনর্পের জ্যোষ্ঠ পুত্র কৃষচন্ত্র; তীহার পুত্র স্বনামধন্য মহারাজ জয়- 

নারায়ণ ঘোষাল। 
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৬ গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। 
কন্র্পের মধ্যম পুত্র গোকুলচন্ত্র ঘোষাল বঙ্গদেশের তৎকালীন 

শাসনকর্তা ভেরেলষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থার্জন 
করিয়৷ বিস্তৃত সম্পান্তির অধিকারী হন। ১৭৭৯ খুঃ দেওয়ান গোকুলচন্র 
ঘোষাল লোকান্তরিত হন। তাহার বৃন্দাবনচন্ত্র ও রামনারারণ নাষে 

ছুই পুত্র এবং হরিমতী, গঙ্গামতী ও লক্ষমীদেবী নামে তিন কন্যা হইয়া- 

ছিল। গোকুলচন্ত্রের জীবিতকালে তাহার দুই পুত্র অকালে কালগ্রাসে 

পতিত হইলে, তাঁহার মৃত্যুর পর জয়নারায়ণ ঘোষাল তদীয় বিষয় সম্পত্তির 

উত্তরাধিকারী হন। 

৬ জয়নারায়ণ ঘোষাল। 

১৭৫১ খুঃ ওরা আশ্বিন মহারাজ জয়নারার়ণ ঘোষাল বাহাদুর কলিকাতা 

গোবিনপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম 

কালে ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী ও পারশ্ত ভাষায় বুৎ্পন্ন লাভ 

করেন।* বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত নোরাখালী জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপে 

তিনি কিছুকাল কাননগোর কর্ম করিয়াছিলেন। জয়নারারণের নামে 

চট্টগ্রামের অন্তর্গত নওয়াবাদের সন্নিকট জয়নগর জমিদারী সথষ্টি 

হইয়াছিল। ১৭৯৫ খুঃ তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব নিজামদ্দৌলার 

অধীনে কয়েক বৎসর কার্য করেন। ১৭৬৮ খৃঃ নবাব সরফদ্দৌলার 

সময় নবাব সরকারের কার্ধ্য হইতে অনসর গ্রহণ করিয়া তিনি থিদির- 

পুরের নিকট ভূটকলাম নামক স্থানে আসিয়া বদতি করেন। তৎপরে 

যশোহরের রাজস্ব সংক্রান্ত গোলযোগ নিবাঁরণকল্পে যখন কলিকাতার 
ভৃতপূর্ধ পুলিশ স্ুপারিপ্টেণ্ডে্ট, কর্ণেন দেক্সপিয়ার, কোম্পানী কর্তৃক 



১৭৪ ভারত-গৌরব । 

প্রেরিত হন) তৎকালে তিনি জয়নারাযণকে সহকারীরূপে সমভি- 

ব্যহারে লইয়! যান। তীহার কার্যে বিশেষ সন্তষ্ট হইয়া ১৭৮১ খুঃ 

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস_ সাহেব বাহাছুর দিশ্লীশ্বর সাহ আলমের নিকট হইতে 

জয়নারায়ণের “মহারাজা বাহাছুর” উপাধি সনন্দ আনাইয়! দিয়াছিলেন; 

অধিকন্ত সমাট তীহাকে তিন হাজারী মনসবদারী পদে নিধুক্ত করেন; 

অর্থাৎ ৩৫০০ অশ্বারোহী সৈন্ত রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। 

অতঃপর তিনি বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধনসম্প্ভি অঞ্জন করিয়াছিলেন। 
তাহার সময়ে খিদিরপুরে ভূকৈলাস প্রাসাদ নির্মিত হয়। নানাপ্রকার 

সতকম্মে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি খিদিরপুরে 

“পতিতপাবনী” নামে একটা দেবী মূর্তি প্রতিষ্টা করেন এবং ঢুইটি 

শিবমন্দির ও অন্ঠান্ত দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়। তিনি 

৬ কালীঘাটের দেবীর চাঁরিখানি রৌপ্নিশ্মিত হস্ত নিম্মীণ করাইয়া 

দি়াছেন। শেষজীবনে তিনি পুণ্যভূমি ৬ বারানসীধামে বাস করিতেন। 

১৭৯৩ খুঃ তথায় “করুণা-নিধান” নামক রাধাকঞ্চ মুর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 

বারানসীধামের তর্থাকুণ্ডের সন্নিকট ধাঁতুময় গুরু-গ্রতিমা স্থাপন এবং 

উহার নিকট গুরুকু্ড, নামক একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। 
অন্যান্য স্থানেও তিনি বনুকীর্তি রাখিয়। গিয়াছেন। ৬ বারানসী- 

ধামের জয়নারায়ণ কলেজ মহারাজ বাহাদুরের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি । ১৮১৭ খুঃ 

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জনয তিনি বনু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তথায় 

নির্দিষ্ট সংখাক শিক্ষক এবং ছাত্র বিনাব্যর়ে আহার ও অবস্থান করিবার 

ব্যবস্থা করিয়। যান। এই বিদ্যামন্দির পরিচালনার জন্য মহারাঁজ বাহাদুর 

মৃত্যুকালে লগ্ডন মিশনারী সোসাইটার হস্তে বিংশতি সহস্র মুদ্রা অর্পণ 
করির! গিয়াছেন। তিনি একজন সুকৰি ছিলেন এবং “রাজকবি” 

বলিয়া সন্বোধিত ইইতেন। বারানসীধামে অবস্থান কালে মহারাজ 

কয়েকখানি, গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে মংস্কৃতভাষায় শবকরী 
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সঙ্গীত, ব্রাহ্মনাচ্চণ চন্ত্রিক!, জয়নারায়ণ কল্পদ্রম্ এবং বাঙ্গাল! ভাষায় 

কাশীখণ্ড (অনুবাদ ) ও করুনানিধান বিলাস উল্লেখযোগ্য ৷ মহারাজের 

প্রণীত “কাশী পরিভ্রমণ” কাব্য কলিকাতার সাহিত্য পারিষদ হইতে 

প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর সপ্ত দিবস পূর্বে ৬ কাশীবাসা 
আত্মীয়গণকে পত্র লিখিয়৷ শেষে বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন । অতঃপর 

১৮২১ খুঃ ২৫শে কার্তিক পূর্ণিমার দিবস ভূকৈলাস রাজবংশের গ্রতিষ্টাতা 

মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাছ্বর পুণ্যভূমি ৬ বারানসীধামে 

দেহরক্ষা করিয়াছেন । 

৬ কালীশম্কর ঘোষাল । 

মহারাজ জরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুক্র কালীশঙ্কর 

ঘোষাল তদীর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। তৎকালে বারানসীধামে 

পাশ্চাত্য বিদ্যার ও ইংরাঁজীভাষার আলোচনা অতি অন্ন ছিল। 

তথায় কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মহারাজ জরনারায়ণ ও রাজা কালী 

শঙ্চরের মস্তি হইতেই প্রথম নিঃস্থত হইয়াছিল। তিনি এই হিতকর 

অনুষ্ঠানের সর্ধাগ্রগণ্য ছিলেন। তাহার যত্রে বারানদী নগরীতে কলেজ 

কমিটি স্থাপিত হয় এবং বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই ইহার প্রথম ও প্রধান 

সত্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কালীশঙ্কর কাশী কলেজ কমিটি ও 

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার কমিটির সর্বপ্রথম বাঙ্গালী সভ্য ছিলেন৷ কাশীর 

কুইন্স কলেজের প্রথম নক্সা তাহার দিদ্ধ হস্তের তুলিক! হইতে 

নিঃহ্ত ভইয়াছিল। তিনি গবর্ণমেষ্টের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন 

এবং তাহার বদান্যতা গুণে মুগ্ধ হইয়া লর্ড এলেন্বরা ১৮৪৩ খুঃ 

কালীশঙ্করকে “রাজা বাহাদুর” উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। তিনি, 

বছু অর্থ ব্যয়ে বারানসীধামের . গঙ্গাতটে দৃশাশ্ধমেধ ঘাটে একটি 



১৭৩ তারত-গৌরব। 

যক্জ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটি অন্ধাশ্রম গ্রতিষ্ঠঠ করেন। 

রাজ৷ বাহাদুরের সাত পুক্র-_কাশীকান্ত, সত্য প্রনাদ, সত্যকিস্কর, সত্য- 

চরণ, সতাশরণ, সত্য প্রসন্ন ও সত্যতক্ত ঘোষাল। 

৬ কাশীকান্ত ঘোষাল। 

কালীশঙ্করের জোষ্টপুত্র কাশীকান্ত ঘোষাল অতিথি-বৎসল ছিলেন। 

দরিদ্র ও নিঃসহায় ব্যক্তির উপর তাহার দয়া ছিল। তিনি অকালে 

তন্ুত্যাগ করেন। তাহার একমাত্র পুত্র দত্দয়াল ঘোষাল। 

৬ সত্যপ্রপাদ ঘোষাল। 

কাঁলীশঙ্করের মধাম পুত্র সত্যপ্রসাদ ঘোষাল দেশের উন্নতি সাধন 

বিষয়ে যথোচিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র সত্যজীবন 

ঘোষাল নানারূপ সদনুষ্ঠানে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। 

তৎপুল্র মত্যকিস্কর ঘোষাল। 

(ইউপি 

৬ সত্যকিন্কর ঘেযাল। 

কালীশঙ্করের তৃতীয় পুত্র সতা!ঞ্কর নাষাল জনসাধারণের নিকট 

বিশেষ প্রতিষ্টা লাভ করেন। তিনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। 
তাহার কর্তব্য নিষ্ঠতায়, শিষ্টাচার ও লোকপ্রিয়তার সকলেই মুগ্ধ হইতেন। 

গবর্ণমেন্ট তীহার গুণের প্রশংসা করিয়া “রায় বাহাদুর” উপাধি সম্মানে 

সম্মানিত করেন। 



চব্বিশ পরগণা--তৃকৈলাস রাজবংশ। ১৭৭ 

৬ সত্যচরণ ঘোষাল । 

কালীশঙ্করের চতুর্থ পুত্র সত্যচরণ ঘোষাল একজন সন্ত্াস্ত ও কৃতবিদ্য 

বাক্তি ছিলেন। তাহার ছুই পুভ্র--সত্যানন্দ ও সত্যসত্য থোষাল। 

সত্যচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যানন্দ ঘোষাল বুদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে 

তৎকালে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনাম! পুরুষ হইয়াছিলেন। তিনি 

নানাপ্রকার সাধারণ সদনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি দেশের 

উন্নতিকর্পে মনোনিবেশ. করিতেন এবং একজন বদান্ত পূরুষ ছিলেন। 

তিনি বুটাশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য এবং কয়েক বৎসর বঙ্গীয় 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ থুঃ ৩*শে সেপ্টেম্বর 
সত্যানন্দ ব্যক্তিগত “রা1” উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হন। তীহার পরবর্তীগণ 

আর কেহই রাঁজা উপাধিতে এপর্যন্ত ভূষিত হন নাই। 

৬ সত্যশরণ ঘোষাল। 

কালীশঙ্করের পঞ্চম পুত্র সত্যশরণ ঘোষাল একজন বিদ্যান ও বিচক্ষণ 

পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থোপার্জন ও অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া 

যাঁন। তিনি প্রথমে প্রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে 

গবর্ণমে্ট তাহার গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়া “স-এদ্-আই” 

উপাধি লম্মানে সম্মানিত করেন। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, 
কিন্তু তীহারা' মকলেই অকালে গতাস্থ হন) কেবল মাত্র একটি কন্ঠা 
জীবিত থাকেন; কলিকাতার প্রেসিডেন্দী কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 
রাড 2 

১২. 



১৭৮ . ভারত-গৌরব। 

৬ সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল । 

কালীশঙ্করের বষঠ পুত্র সত্যপ্রমন্ন ঘোষাল একজন দুরদশী ও তেজস্বী 
পুরুষ ছিলেন। কোন সম্প্রদায়ের গ্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না; যে 

কোন ধন্মের গ্রতি তিনি শ্রদ্ধী প্রদর্শন করিতেন । তাঁহার পুত্র রতাকুষ্ণ 

ঘোষাল নান! বিষয়ে স্বীয় গ্রতিতা প্রদর্শন করেন। তিনি কলিকাতার 

অবৈতনিক প্রেদিজেন্দী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিগাঁল কমিশনার ছিলেন । 

তিনি একজন মেধাবী, মনীষী ও ন্যায়নিষ্ট পুরুষ ছিলেন। 

পপ পপ 

৬ সত্যভক্ত ঘোষাল। 

কালীশস্করের কনিষ্ঠ পুত্র সত্যভক্ত ঘোষাল অমায়িক ও লোক- 

বংসল পুরু ছিলেন। তিনি দশের ও দেশের কল্যাণে অর্থ ব্যয় 

করিতেন। 



টাকীর জমীদারবংশ | 

চব্বিশ গরগণ| জেলার অন্তর্ঘত এই বংশ একটি গ্রাচীন ও মন্ান্ 

জমীদার বংশ। মুসলমান সমাটদিগের সময় হইতে ইহারা সৌভাগ্য- 
শালী হইতে থাঁকেন এবং তৎকালে ইহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। 

আধুন! এই বংশ বঙ্গদেশের নানা স্থানে বু বিস্তৃত হইয়াছে। 

বৌদ্দধন্মাবলম্বী চন্রবংশীয় রাজা আদিশরের সময় পঞ্চজন ত্রাঙ্গণ 

কান্তকুন্ঃ ।হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন) তাহাদের সহিত বিরাট 

গুহ নামক জনৈক সহচর দ্মাদিয়াছিলেন। 

৬ ভবানীদাস রায় চৌধুরী। 

বিরাট গুহ হইতে অধথযস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ দুর্নভি গুহ একজন 
বশ্ব্যাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুমলমানাধীনে উচ্চ পদবী লাভ 

করিয়। যথেষ্ট বিন্তু, গ্রভৃত সম্পদ এবং “মজুমদার” আখ্যা গ্রাপ্ত হইয়া- 

ছিলেন। যশোরের রাজা বসন্ত রায়ের আনীত তীর বৈবাহিক 

ব্রন্দন বন্ধুর সিত তীহার অতি নিকট জ্ঞাতি ভ্রাতা! দুন্নভ গুহের পুত্র 

প্রতিভাশালী কৃতবিষ্ভ ঘবক ভবানীদাম রায় চৌধুরী বাকৃলা হইতে 
উঠিয়া আসিরা বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত মাইহাটি পরগণা বৃত্তি 

গ্রাঞ্থে তান্তর্দত শ্রীপুর গ্রামে বামগ্রহণ করেন। তিনি এই বিস্তীর্ণ 

পরগণার অধীর হইয়া যশোহর সমাজে বিশেষ গণামান্ত হইয়াছিলেন এবং 

কুলীনগ্রণ তাঁহাকে রাজবংশের নিয়ে আসন প্রদান করিয়াছিলেন। 
ভবানীদাদ খশোহর রাজবংশের আদিপুরুঘ রামচনতর নিয়োগীর খুল্লতাত 



১৮০ তারত-গৌরব। 

চতুভূ্জ গুহের প্রপৌত্র। তিনি অতি সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান, স্থপপ্ডিত ও. 
ধার্মিক পুরুষ ছিলেন । 

তবানীদাসের ছুই বিবাহ; তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে চণ্ভীশর্ণ ও. 

যছ্নন্দন নামক দুই পুত্র জন্মে। তৎপরে দ্বিতীয়া পত্র গর্ভে তৃতীয় 

পুত্র কুষ্ধদাস এবং সর্বশেষে প্রথমা স্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র কুঝ্িণীকান্ত জন্ম 
গ্রহণ করেন। 

তবানীদাসের মৃত্যুর পর চণ্তীশরণ ও যছ্রুনন্দন বলপুর্ব্বক পিতৃত্যক্ত 
সমস্ত বিষয় অধিকার করিয়া লইয়া কৃষ্$দাস ও রুক্সিণীকান্তকে 

সম্পত্ভিচ্যুত করিয়া শ্রীপুর হইতে নির্বাসিত করেন। সেই সময়ে 

কুষ্ধদাদ কঠুর গ্রামে মাতামহ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। রুক্ষিণীকান্ত 
বাধ্য হইয়া পূর্ববঙ্গের কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে বরিশাল জেলার অন্তর্গত 

ইদীলপুর গ্রামে বাঁসগ্রহণ করেন। তাহার বংশীয়গণ এক্ষণে তথায়, 

বাম করিতেছেন। 

ভবানীদাসের জো পুত্র চণ্তীশরণ রায়চৌধুরী পরিশেষে রাজবংশের, 
আশ্রয়ে যশোহর সন্নিকটে বাস করেন। পরে তাহার বংশীয়গণ সৈয়দ- 

পুরে উঠিয়া বাসগ্রহণ করেন। সৈয়দপুরের বর্তমান রায়চৌধুরী, 

চাক্লাদার ও সরকার বংশীয়গণ চণ্ডীশরণের বংশ সম্ভৃত। 

ভবানীদাসের মধ্ম পুত্র যছুনন্দন রার চৌধুরী শ্রীপুরেই ছিলেন। 

তথাকার রায়চৌধুরীগণ যছুনন্দনের সন্তান। 

৬ কৃষচদীস রায় চৌধুরী । 
ভবানীদাসের মৃত্যুর পর তাহার তৃতীয় পুত্র কৃষণদাস রায় চৌধুরী 

মাতামহ আশ্রমে পালিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে টাকীর 
পশ্চিমপ্রান্তে কঠুর গ্রামে ঘোষবংশীয় এক ঘর কুলজ্ "রায়” আখ্যাত 



টব্বিশ পরগণা-_-টাঁকীর জমীদারবংশ । ১৮১ 

বন্গজ কায়স্থের বাস ছিল। আগড়পাড়া গরগণা! তাহাদেরই জমিদারী । 

কৃষ্ণদাস এই বংশের দৌহিত্র ছিলেন এবং মাতামহের দেহান্তে তাচার 

সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি অপ্তগ্রাম সরকারের ফৌজদারের নিকট 

আবেদন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হন। এইরূপে 
তিনি প্রভূত বিত্তশালী ও ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। এতট্ডিন্ন তিনি খুলনা 

জেলার সাতক্ষীর মহকুমার অন্তর্গত জামীরা পরগণ! অর্জন করেন; 

তৎপরে তিনি টাকীতে বাস করিয়াছিলেন । কৃষ্ণদাসের পাঁচ পুত্র রঘুনাথ, 

বত্বেশ্বর, কাশীশ্বর, রাধাকান্ত ও কেশবদাস রায় চৌধুরী । কৃষ্টদাসের 

দেহাবসানে পঞ্চভ্রাতা টাকীতে পৃথক পুথক বামস্থান গ্রহণ করেন। 

এই পঞ্চজন হইতে টাকীতে পঞ্চঘর কুলীন গু5বংশ উদ্ভূত হইয়াছেন। 

« রঘুনাথ রায় চৌধুরী । 
কঞ্চদাপের জোম্চপুত্র রঘুনাথ রায় চৌধুরীর বংশীয়গ্রণ বড় রায় 

চৌধুরী নামে খ্যাত। ইহারা বড় চৌধুরী বংশের আদি। টাকীর 
বড় চৌধুরীগণের প্রভাবে বশোহর সমাজের অবস্থা অতি উন্নত 

হইয়াছিল। সামাজিক শাসনের প্রতাপ যথেষ্ট প্রবল ছিল। বংশ 

বিশুদ্ধি রক্ষার প্রতি সমূহ দৃষ্টি ছিল। তৎকালে বড় চৌধুরীগণ 

নদীর পশ্চিম তটবত্তী অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন। তীহাদিগের 

বাটাস্থিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃঞ্ণরায় জীউর দৌলপব্ধ অন্যাপি প্রতি বর্ষে 

নমারোহের সহিত সমাহিত হইয়া থাকে । কুলিয়ার প্রসিদ্ধ গ্রাম্য 

দেবতা ৬ কালিক1 দেবীও ইঠাদের ঠাকুর। অগ্যাপি প্রতি শনি ও 

মঙ্গলবারে এবং প্রতি অমাবস্তা তিথিতে ইহীরা দেবীর যোড়শোপ- 

চারে পুজা করিয়া থাকেন, 



১৮২ ভাঁরত-গৌরব। 

৬ রত্বেশ্বর রায় চৌধুরী । 
রুধ্দাঁদের মধাম পু র্েশ্বর রায় চৌধুরীর পুত্র মধুক্ছদন রায়- 

চৌধুরী হইতে টাকীর দ্বিতীয় গুহবংশ উৎপন্ন ভইয়াছেন। তীহার 

পুত্রগণ মধ্যে প্রথম দুইজন মুল ভদ্রান ত্যাগ করেন নাই। বুগো্ঠ 

হেতু স্থানাভাব বশতঃ) তাহার কনিষ্ঠ পুরত্রয় বর্তমান গবর্ণমেপ্ট কুল 

বাটার বন্ুথস্থ গলির মধ্যে বড় চৌধুরীগণ কর্ডক স্থাপিত মূল 

ভদাঁসনে তাহার গভদেবতাঁর দোলপব্ষ প্রতিবংমর সমারোহের রি 

সম্পাদিত হইতেছে । 

৬ কাশীশ্বর রায় চৌধুরী । 
কষ্চদাসের তৃতীয় পুত কাঁণীশবর রায়চৌধুরীর পুত্র রামদেব রার়- 

চোধুরা হইতে টাকীর ঘুন্সীবংশ উৎপন্ন হইয়াছেন । রাদদেবের চারি 

পুত্--রামশক্কর, রামমন্তোধ, বৃন্দাবন ও গদাধর রাঁ়চোধুরী। তদীয় 

পৃত্রগণ মধ্যে জোষ্ঠ রামশন্কর ও কনিষ্ঠ গদাধর পৈতৃক ভদান পরিতাগ 

পূর্বক টাকীর অগ্ত্রে বাম পরিব্ভন করেন । 

কৃষ্ণদাসের চতুর্থ পুত্র রাধাকান্ত রারটোধুরীর বংশ খালকুলিরা 

গোষ্টানামে অভিহিত । তথার তাহার বংশধরগণ অগ্ঠাপি বাস করিতেছেন । 

কৃষ্চদাদের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবদাস রায় চৌধুরীর বংশধরগণ টাকীর 
ছোট চৌধুরী নীদে পরিচিত। 

পা 

« রামশক্কর রায় চৌধুরী । 
রামদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামশঙ্করের তিন পুর্র-মনোহর, অযোধ্যারম 

ও বিজয়রাম রায় চৌধুরী। 



চব্বিশ পরগণা-টাকীর জমীদারবংশ । ১৮৩ 

মনোহরের পুত্র পঞ্চানন, তৎপুত্র রাঁধানাঁথ, তাহার দুই পুত্র--কৈলাদ 
চন্দ্র ও প্রসন্নচন্ত্র; গ্রসন্নের পুত্র বজেন্্র, রাজেন্দ্র বি-এল উকীল, 

দ্বিজেন্ ও নগেন্্রনাথ বি-এল, উকীল। 

অবোধ্যারামের পুত্র ভৈরবচন্্, তাহার ছুই পুত্র ভবানন্দ ও মহেশ) 

ভবানন্দের পুত্র নিবারণ ও গোবিন্দচন্ত্র; নিবারণের পুত্র বঙ্কিমচন্ত, 

গোবিনের পুত্র ক্ষুদিরাম | মহেশের পুত্র গ্রসন্নচন্্, তাহার পুত্র বোগেশ, 

অশ্বিনী ও ভূপেন; যোগেশের পুত্র রমেশ, নরেশ ও প্রবেশ) অশ্বিনী 

পুত্র সুরেশ । বিজযুরামের ছুই পুত্র রামলোচন ও গুরুদাস। রাম- 

লোচনের পুত্র দুর্ণীচরণ, কালীচরণ ও দেবীচরণ রায় চোধুনী। 

এই ধারার রামলোচন চৌধুরীর কীন্তি অগ্ঠাপি গার়ধামে বিগ্তমান। 

৬ রামসান্তোধ রায় চৌধুরী । 
রাদদেবের দ্বিতীয় পুত্র রামদন্তোষ রার চৌধুরী ১৭৫৭ থুঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি মেধাবী, সুধী ও সৌজন্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 

জালালপুরবাসী রামেশ্বর ঘোষের কন্তা মনোরমার পাঁণিগ্রহণ করেন। 

মনোরনার গভে তাহার চারিপুত্র দয়ারাঁম, গ্তানসুন্বর, রামকান্ত ও 

গোবিন্দপ্রসাদ রা চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। 
অন চি 

৬ দয়ারাম রায় চৌধুরী । 

রামসন্তোষের জোস্ঠ পুত্র দয়ারাম রার চৌধুরীর চারি পুত্র 
রামচন্দ্র, দেওয়ান কমলাকান্ত, রঘুনাথ ও রাঁজীবলোচন রায় চৌধুরী। 

তাহার জ্ঞোষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের ছুই পুত্র-কালীকষ্চ ও কৃ্মোহন 

রায় চৌধুরী । 



১৮৪ ভাঁরত-গৌরব। 

দয়ারামের মধ্যম পুত্র দেওয়ান কমলাফান্ত রায় চৌধুরী উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশে গোরক্ষপুর অঞ্চলে ইংরাজ রাজের অধীনে দেওয়ানী 
গদ লাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষপুর অঞ্চলে আধিপত্যকালে, তিনি 

কাশীনরেশের রাজ্যের বন্দোবস্ত কার্য্যে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। সেই 
সুত্রে পৃণ্যধাম কাশীপুরীতে তাহাকে কতৃত্ব করিতে হইয়াছিল। তছুপ- 
লক্ষে, কাণীর দুবৃত্ত গুগাদিগের অত্যাচার নিবাঁরণকল্পে তিনি কাণীতে 

স্বানে স্থানে তোরণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কাশীতে কমলাকান্ত শক্তি 

সাধনার প্রধান অঙ্গ “কুমারী পুজা” গ্রবর্তন করেন। তদবধি বঙ্গদেশের 

সর্বত্র বিশেষতঃ কানীধামে কুমারী পূজা বঙ্গবাণীর আদরণীয় হইয়াছে। 

দেওয়ান কমলাকান্তের পুত্র শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় আত্মীয় 
স্বজনের প্রতিপালক, উদ্বারচেতা', নির্মল স্বভাব পুরুষ ছিলেন । শ্রীকান্তের 

পত্র শ্রীবুক্ত সূর্ধ্যকান্ত রাঁয় চৌধুরী বি-এ, এক্ষণে উশব্ধ্য ও সন্মান লাভ 

করিয়াছেন। তিনি কৃতবিষ্ঘ, সচ্চরিত্র ও ধার্মিক বাক্তি। তাহার ঢুই 

পুত্র শ্রীমান শচীকান্ত ও শ্রীমান নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী। 

দয়ারামের তৃতীয় পুত্র রঘুনাথ রায় চৌধুরীর তিন পুত্র দীননাথ, 

হরনাথ ও ব্রজনাথ রায় চৌধুরী। 

দয়ারামের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবলোচনের পুত্র দ্বারকানাথ ; তৎপুত্র 

ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ; তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত শিবেন্রনাথ রায় চৌধুরী। 

৬ শ্যামনুন্দর রায় চৌধুরী । 
 রামসস্তোষের মধ্যম পুত্র শ্তামস্থন্দর রায় চৌধুরীর চারি পুত্র- বিশ্বনাথ 

মৃত্যুপ্ীয়, গঙ্গাধর ও কুশকৃরঃ | 

্যামস্থনদরের ভ্য্ঠ পুত্র দেওয়ান বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী পারসী ভাষায় 
স্থপপ্তিত ছিলেন। পিতৃব্য রামকান্ত মুন্দীর সাহায্যে তিনি বর্ধামান 



চব্বিশ পরগণ|--টাকীর জমীদারবংশ। ১৮৫ 

রাজসরকারে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পত্বনী আইন অর্থাৎ 
১৮৯৯ খুঃ ৮ আইন তাহার অসীম পাগ্ডিত্যের ও কার্ধ্য দক্ষতার 

পরিচায়ক। দেওয়ান বিশ্বনাথ যে প্রণাঁলীতে বর্ধমান রাজ্যে পত্তনী বিলি 

করিয়াছিলেন তদাদর্শে ইংরাজ রাজ এই আইন বিধিবদ্ধ করেন। 

ঠ্ামসুনারের মধ্যম পুত্র মৃত্যুপনয় রায় চৌধুরীর চারিপুত্র-_কালীশঙ্কর, 
প্রস্চন্্, উমাশঙ্কর ও বাণীশঙ্কর। কালী শঙ্করের পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ 

রায় চৌধুরী। প্রস্চন্ত্ের পুত্র-_উপেন্ত্র ও তেজেন্রন্্র রায় চৌধুরী 
এম-এ, বি-এল। উমাশঙ্করের পুত্র-শ্রীঘৃক্ত ভবনাথ কলিকাতা 

হাইকোটের উকীল, ক্ষিতিনাথ, পার্বনাথ, ইঞ্জিনিরার কুমুদনাথ ও 

অজিতনাথ। ভবনাথের পুত্র শ্রীমান সনতকুমার; ক্ষিতিনাথের পুত্র 

শ্রীমান অনিলকুমার ; পার্্বনাথের পুত্র শ্রীমান সমরেন্দ্রনাথ। বাণীশঙ্কর 

বি-এল মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শিবগ্রসাদ রায় চৌধুরী । 

্যামস্তন্দরের তৃতীয় পুত্র গঙ্গাধর রায় চৌধুরীর পুত্র তারাশঙ্কর ; 

তদীয় দত্তক পুত্র অক্ষয়কুমার ; তাহার দত্তক পুত্র শ্রীধুক্ত অশোককুমার 

রায় চৌধুরী । 

৬ গ্রোবিন্দপ্রসাদ রায় চৌধুরী । 
রামসন্তোষের কনিষ্ট পুত্র গোবিন্প্রসাদ রাঁয় চৌধুরী “আটচালার' 

বাটার মূল। ত্ঠাহার একমাত্র পুন্র ভবানীপ্রদাদ রায় চৌধুরী । ভবানী- 
প্রদাদের পাঁচ পুত্র-_মোহিনীমোহন, নবীনচন্দ্র, রাজমোহন, ললিতমোহন 
ও বিরাজমোহন রায় চৌধুরী । রাজমোহনের পুত্র মণিমোহন রায় 

চৌধুরী । ললিতমোহনের ছুই পুত্র লালমোহন ও স্ুধীরঞ্জন ; কনিষ্ঠের 
পুত্র অমলকুমার ও বিমলকুমার রায় চৌধুরী । 

টিজার 
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« রাঁমকান্ত রায় চৌধুরী। 

রামসন্তোষের তৃতীয় পুত্র মুন্সী রামকান্ত রায় চৌধুরী ১৭৪১ খুন 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পার, উদ ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন 

ও অ্কশান্ত্রে সুদক্ষ হইয়াছিলেন ; অধিকন্ সংস্ৃত ভাষাও শিক্ষা করেন। 

পারসী চচ্চায় তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল। রামকান্ত 

কলিকাতার আগমন করিরা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট চাকরীর 

প্রার্থনা করিলে গঙ্গাগোবিন্দ তাহাকে নিজ সেরেস্তায় একজন সাথান্ঠ 

কন্মচারীর পদ প্রদান করেন। হেষ্টিংন সাছেব রামকান্তের পারশশী ভামীয় 

লিপি কুশলতা লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় রাজন্তবর্কে রাজ্য সম্বন্ধীয় পত্রার্দি 

লিখিবার জন্ত যুন্দী অর্থাৎ “ক্রেন সেক্রেটারী” পদে উন্নতি করেন। 

তিনি দক্ষতার সহিত ঘুন্নীর কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। তিনি উত্তর 

প্রাপ্ত হইরা অতি অগ্নকাল মধ্যে বিপুল বিত্তশালী হন। রঙগপুর ও 

দিনাজপুরের বন্দোবস্ত কার্ষোও তিনি গ্রভৃত অর্থাজ্জন করেন। তাঁহার 

বানদোবনত দ্বারা গবর্ণনেন্টেরও বিশে লাভ হইয়াছিল। এজন্য হেষ্টিংদ্ 

সাহেব প্রীত হইরা! তাহাকে বর্তনান নদীয়া জেলার প্রগণা তালবেড়িয়া € 

পরগণ! বনবেড়িয়া নামক দুইখানি বিস্তৃত তালুক সামান্ত রাজস্ব নির্ধারণে 

জায়গীর স্বরূপ গ্রদান করেন, অধিকন্য মণিমুক্তী বিজড়িত বহুমূল্য 

শিরপেচ প্রদান করেন, লর্ড কর্ণগয়ালিন "ও স্যার জন্ শোরের সময় 

তিনি কিয়ুদ্দিবস, রঙ্গপুর, বারাণসী ও গোরক্ষপুরের রাজস্ব সংগ্রহে নিষুক্ত 

হন। রামকান্তের প্রভাবে টাকীগ্রাম সাতিশয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 

রামকান্ত হইতেই টাকী ও বরাহনগরের মুন্সীবংশ সমুভূত হইয়াছেন। 
তিনি কলুটোলার বাটা পরিত্যাগ কবিয়া কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর 

গ্রামে ভাগীরথীর নিকটে বাটী ও প্রশস্ত রাজপথ নিম্মীণ করিয়া বাস 

করেন। বামকান্ত টাকীতে চারিটা শিব মন্দির নিম্মীণ করাইয়া তাহাতে 
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চারি সহোদরের নামে চারিটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শিব 

মন্দির চতুষটয় অগ্তাপি বর্তমান আছে। তিনি টাকীর বাটাতে শালগ্রাম 

শিলা এবং বরাহনগরের বাটিতে শ্রীশ্রীরাধামোহন জীউ নামক বিগ্রাহ 

স্থাপন করেন। এতছিন্ন তিনি এক সন্গাসীর নিকট একটি শালগ্রাম 

শিলা প্রাপ্ত হইয়া উত্ত শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ নামক শিলা খণ্ড বরানগরের 

বাটীতে স্থাপন করেন। তিনি পু'ড়ার রাথব বস্ুবংণীর রাঁমশঙ্কর বসুর 

কন্ঠা পদ্মমখীকে বিবাহ করেন। ১৮০১ খঃ যুন্দী রামকান্ত বার চৌধুরী 

গরলোকগত হইরাছেন। তাহার ছয় পূত্র নাথ, দেবনাথ, জানকীনাথ, 

প্রাণনাথ, গোগীনাথ ও ভারতনাথ এবং দুই কন্তা কুক্সিণী ও ভরিপুরা- 

সুন্দবী দাসী । 

৬ শ্রীনাথ রায় চৌধুরী । 
রামকান্তের জোন্ঠ পুন্র শ্রানাথ রায় চৌধুরী ১৭৯৩ খুঃ জনাগ্রহণ 

করেন। তিনি গোরক্ষপুরে কোম্পানীর অধীনে একটি কন্মে নিধুক্ত 

ছিলেন। ১৮৭১ খুঃ পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি রাজকাধ্য পরিত্যাগ 

করেন। ১৮১৩ খুঃ পর্য্যন্ত তিনি ঘুন্সী স্টেটের কার্ধ্য পরিচালন করিয়া 

বিন্ুত জমীদারীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৯৮৯৩ থৃঃ বরাহনগরের 

গঙ্গাতীরে নাথ রায় চৌধুরী দেহত্যাগ করেন। তাহার পাচ পুত্র 

কালীনাঁথ, বৈুষ্ঠনাথ, মথুরানাথ, হরিনাথ 'ও কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী। 

৬ কালীনাথ রায় চৌধুরী । 
্রীনাথের জোস্ঠ পুত্র ফালীনাথ রায় চৌধুরী ১৮*১ খুঃ জন্গ্রইণ 

করেন। তিনি একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃব্যক্কৃত উইল অনুসারে 
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মুন্সীবংশের বিপুল সম্পত্তির আধিপত্য গ্রহণ করেন। গোপীনাথের 
মৃত্যুকালীন সমর্পণ অনুসারে প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুর সর্ব বিষয়ে 

কালীনাথকে পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করিতেন। তিনি টাকীর নদীতীরে 

একটা স্কুল স্থাপন করেন। তিনি টাকী হইতে সৈদপুর পর্য্যন্ত প্রশস্ত 

রাজপথ গ্রস্তের জন্ত লক্গ টাকা বায়ভার বহন করেন, সেই রাজপথ 

অগ্তাপি বিদ্মান থাকিয়া! তাহার কান্তির জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

প্রতিব্দর ছুর্গোৎসবের সময় তিনি বহু অর্থ দান করিতেন। 

'তনি বাঁজদ্বারে লক্ষ মুদ্রা দাখিল করিরা এক ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের 

আদেশ রহিত করেন। তিনি বরাহনগরের “রাসবাড়ী? জমা করিয়া 

লইয়া তথায় একটি ঝিল খনন ও অতিথিশালাঁর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পা্্ে 

কালীনাথ সুরমা দ্বিতল হম নির্্াণপুর্বক বরাহনগরের সেই বাটাতেই 

অধিক সময় অবস্থিতি করিতেন। এক্ষণে সেই অট্রালিকা ও অতিথি- 

শালার কোন চিহ্ন নাই। তিনি গ্রামের মধ্যে কয়েকটা রাস্তা প্রস্থত 

করাইরাছিলেন। তিনি অতিশর সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। সঙ্গীত রচনা 

ও গীত গাহিবার শক্তি তাহার যথেষ্ট ছিল। তিনি সংস্কৃতভাষায় স্ুপপ্ডিত 

এবং গরম সাধক ছিলেন। তাহার সময়ে বরাহনগরে সঙ্গীতের গ্রভৃত 

আলোচন হইত । তিনি বিদ্তাসুন্দরের পালা অবলম্বনে যাতরীও করেন, 

সেই যাত্রার আদর্শে পশ্চাৎ বিখ্যাত গোপাল উড়ে বিষ্যানুন্দর যাত্রা স্ষট 

করেন। তিনি হাফ আখড়াই গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 

গাঁচালীতেও বিশেষ প্রীতি ছিল। সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি রাজা 

রামমোহন রায়ের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কালীনাথ নামের পুর্ধে 

“রায়” সম্মানের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ থুঃ রাঁয় কাঁলীনাথ চৌধুরী 
বরাহনগরের বাটিতে সঙ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাহার ছুই কন্তা 

ভবনমোহিনী ও বিন্ধ্যবাসিনী। মৃত্যুর পূর্বে কালীনাথ উইল দ্বারা 
সহোদর ভ্রাতাদিগকে সম্পত্তি অর্পণ করিয়া বিধব! পতীকে জীবিতকা'ল 
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পর্যন্ত মামিক পঞ্চাশ টাকা বৃতি এবং কন্ঠাত্য়কে চারি সহত্র হিসাবে: 

অষ্ট সহস্র মুদ্রা দানের আদেশ করিয়া! যান। 

৬ বৈকুগ্টনাথ রায় চৌধুরী । 
্রীনাথের মধ্যম পুত্র বৈকুষ্ঠনাথ রায় চৌধুরী বরাহনগর পরিত্যাগ- 

পূর্বক ফরাসডাঙ্গায় বাদ করেন। তথায় অবস্থিতিকালে চন্দন- 

নগরের ফরাদী গবর্ণরের সহিত তাহার বিশেষ সৌথ্য হয় এবং তিনি 

ফরাসীভাষা শিক্ষা করিয়া ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হন। তথায় তিনি 

সাধারণের প্রিয়পান্র হইয়াছিলেন। ফরাসী গবর্ণর, শীসন সংক্রান্ত 

বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি তথায় একটি ঘাট পুনঃ 

নিশ্ষিত করিয়। দিয়াছিলেন, সেই ঘাট অগ্যাপি বিগ্কমান আছে। কাণী- 

নাথের মৃত্যুর পর ১৮৪০ থুঃ তাহার বিষয় সম্পত্তি বৈকু্নাথ প্রাপ্ত হন। 
শোভাবাজারের রাজা স্তার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বীয় বুদ্ধি দোষে এবং 

নড়াইলের স্থপ্রদিদ্ধ জমিদার রামরতন রায়ের পরামর্শে তাহারু সহিত 
শত্রুতা করিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। 

বঙ্গের তাংকালীন কয়েকজন প্রসিদ্ধ গায়ক তাহার বেতনভোগী 

ছিলেন। বৈকুগ্ঠনাথ স্বয়ং সেতারে নিপুণ ছিলেন। তিনি শান্ত্রেও 

অভিজ্ঞ ছিলেন। স্ববংশের মন্ত্রমের প্রতি তীহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 

তিনি দাঁন শৌগুতার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরছুঃখ মোচনের জঙ্) তিনি 
ব্যগ্র হইতেন। তিনি বারাসত হইতে দোলাদান পর্য্ত্ত রাজপথের ব্যয় 

ভার বহন করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। 

সদগুণশালী ব্যক্তিকে পুরস্কত করিতে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন॥ 
১৮৫৫ খৃঃ উন পঞ্চাশ বর্ষে বৈকুষ্ঠনাথ রায় চৌধুরী স্বর্গারোহণ করেন। 

তীহার মৃত্যুর রপ মুন্সী পরিবারের গৃহ বিবাদে পতন হইতে আরম্ত 
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হয়। অতঃপর এই পরিবার ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে । শ্লীনাথ ও 

গোপীনাথের বংশধরগণ অধুনা ছুই শাখার প্রতিনিধি থাকিয়া বংশের 
গৌরব রক্ষা করিতেছেন । 

৬ মথুরানাথ রায় চৌধুরী। 
শ্রানাথের তৃতীয় পুত্র মথুরানাথ রার চৌধুরী সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া- 

ছিলেন) কিন্ত এই সময় হইতেই মুন্সীবংশের অম্পত্তি হাসের স্ষচনা 
হর়। তীহার চেষ্টায় কলিকাতার সন্নিকট বাল্য়াঘাটার বিস্তর কারবার 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি তথার উগ্ভানবাটা নিম্মীণপূর্বুক 

ব্মরের অধিকাংশ কাল অবস্থিতি করিতেন। বালিয়াঘাটা অঞ্চলে 
তাহার দো প্রতাপ ছিল। তিনি কতকগুলি মল্ল রাখিরাছিলেন। 

তাহার প্রভাবে বরাহনগরে সামাজিক শাসন প্রখর ছিল। ১৮৫৫ খঃ 

তিনি বরাহনগরের নিকটবর্তী নদীতীরে মুন্সীদিগের বর্তমান বাসভবন 

নির্মাণ করেন। মথুরানাথের পরলৌকান্তে ভাহার উইলের বিধান মতে 

তদীয় দ্বিতীয়া পরী সুরেন্্রনাথকে এবং কনিষ্ঠা পত্রী শ্রীধুক্ত রার যোতীন্দ্ 

নাথকে ১৮৬২ থুঃ দত্তক গ্রহণ করেন। 

৬ স্ুরেন্্রনাথ রায় চৌধুরী। 
১৮৮৫ থ্ঃ সুরেননাথ বরাহন্গরের বাসভবনের বিশেষ উন্নতি 

করেন। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি ও মুক্ত হস্ত পুরুষ ছিলেন। স্বধদ্মে 

তাহার বিশেষ আস্থা ছিল। নবীন বয়সে কঠোর পুরশ্চরণাদি ক্রিয়া 

সম্পাদন করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। 
& র্ 

১৮৮৯ খুঃ অষ্টবিংশ বৎসর বয়সে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পত্তিত হন। 
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তাহার মৃত্যুর ছুই দিবস পরে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, 
ভূমিষ্ঠ হন। অধুনা ইনি বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। ইহার 
ছুই পু বিদ্যমান । 

: যোতীব্দ্রনাথ রায় চৌধুরী | 
রায় শ্রীযুক্ত বোতীন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী শ্রীক্ এম, এ, বি, এল মহাশয় 

প্রতিভাবলে ও চরিত্রগুণে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়া 

পরিচিত। ইনি কলিকাতা হাইকোটের একজন স্তুপ্রসিদ্ধ উকীল। 
নানাবিধ সাধারণ সদনুষ্ঠানে ইনি অর্থ ব্যর় করিয়া থাকেন। ইনি 

নানাশান্ধে বিশেষতঃ দর্শনশান্ত্রে বিশেষ পারদর্শী । ইনি বেদান্ত, সাংখ্য, 

পাতগ্রল প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্তি লাভ করিয়াছেন। বিষ্ভাচচ্চা বাতীত 

ধন্মচচ্চাও ইহার যথেষ্ট আছে। ইনি শিক্ষাকল্পে দেশের নানাবিধ কল্যাণ- 

সাধন করিতেছেন। ইনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভা, 

জাতীয় মহাগমিতির অন্যতম সন্ত, বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, 

বঙ্গীয় কারস্থ সভার সত্য প্রভৃতি পদে অধিষ্টিত আছেন। ইনি একবার 

সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখা সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির 

আদন অলঙ্কত করেন। তৎকালে রঙ্গপুরের স্বনামখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর 

মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তক্রত্ব মহোদর যোতীন্দ্রনাথকে “শ্রীক%” 
উপাধি প্রদান করিয়াছেন । দেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানে ইনি যোগদান 

করিয়া থাকেন। ইনি সাহিত্য ও ধর্মানুরাগ বঞ্চিত. করিবার জন্য 

একান্তমনে চেষ্টা করিতেছেন। ইনি মিষ্ঠভাষার মনোহর বক্তৃতা 
করিয়া থাকেন। ইনি কৃতবিগ্া, স্বদেশভক্ত, মাতৃভাষার অনুরাগী ও 

বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি । . ইনি দেশের ও সমাজের অগ্রণী। যোতীন্ত্রনাথ 

বিগ্যাবুদ্ধির বিচক্ষণতা, আইন জ্ঞানের কৃতিত্ব ও হৃদয়ের বলবস্ততার 
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পরিচয় পদেপদে প্রদর্শন করিতেছেন। ইহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান, 

ধীরেন্্রনাথ রায় চৌধুরী। 
শা রব 

৬ কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী । 
শরীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী জ্যেষ্ঠের আদর্শে বিছ্যা- 

সুন্দর যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি জনসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 

করিতে পারেন নাই। ১৮৬৯ খুঃ চল্লিশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনাথ রায় 

চৌধুরী পরলোকগমন করেন। তাহার উইল অনুসারে তৃতীয় ভ্রাতা 

মথুরানাথ মুন্সী-সম্পত্তির অদ্ধীংশের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন | ক্ষ 

নাথের পুত্র শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সন্তানাদি হয় নাই। 
রামকান্তের চতুর্থ পুত্র প্রাণনাথ রায় চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ পুত্র ভারত 

নাথ রায় চৌধুরী পিতার জীবিতকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

তাহাদের সন্তানাদি হয় নাই। 

৬ গোগীনাথ রায় চৌঁধুরী। 
রামকান্তের পঞ্চম পুর গোগীনাথ রায় চৌধুরী অল্নকাল মৃধ্যে 

বাঙ্গালা, পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বু্পন্ন এবং হিসাবপত্রে 

সুদক্ষ হইয়াছিলেন। ১৮১৩ খুঃ তিনি মুন্দী ষ্েটের প্রতিনিধি হন। 

তাহার সময়ে মুন্সীদিগের সৌভাগ্য সর্বোচ্চ হয়। তিনি অতিশয় 
প্রজাবংসল ছিলেন। তাঁহার সময়ে জমীদারীর উপদত্ব বহুল পরিমাণে 

বর্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
এতস্িন্ন যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, হুগলী, নদীয়া, মানভূম, ত্রিপুরা, 

কটক গ্রভৃতি জেলায় বহুতর জমীদারী, তালুক, ইজারা ও পত্তনী মহাল. 
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প্রণ করেন। টাকীর নিকটবত্ী সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত পানি- 
তর ও বইকিরী নামক ঢ্ইথানী তালুকের অংশ ক্রয় করেন। পাইক- 

পাড়! রাজবংশের পুণ্যবান মহাত্মা! লালাবাবু যখন সংসার ত্যাগ 

করেন, তথন তাহার নাবালক পুজ্র ঞনারায়ণের রক্গনাবেক্ষণ ও জমি- 

দারীর শাদনভার তিনি গোপীনাথের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তিনি 

টাকীতে ব্রাহ্মণ ও কা়স্থদিগের বসতির জঙ্ঠ বহুল সাহাব্য করেন। 

তিনি কলিকাতার হিন্দু কলেজ প্রতিক্ায় যোগদান ও অর্থদান করিয়া 

ছিলেন। দেবতা, ব্রাঙ্গণ ও গুরুজনের প্রতি তাহার অসীম ভক্তি শদ্ধ। 

ছিল। তিনি ঢুইটা শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন । অতিথিসেবা ও দানাদি কার্ষ্যে 

প্রতিবর্ষে তাহার প্রভূত অর্থ ব্যয় হইত। ধশ্মকার্ষো াহার সাতিশয় 

আস্থা ছিল। লৌকিক আচার ব্যবহারে তিনি সব্ধজন প্রিয় ছিলেন। 

তিন অতিধ্র ছিলেন। ভূসম্পন্তি বাতীত তাহার কোম্পানীর" কাগজের 
কারবার ছিল। তাহার যশঃ সৌরভ বঙ্গদেশের সর্ধত্র গ্রচারিত 

হইয়াছিল। তিনি নবমবর্ষকাল মাত্র মুন্সীবংশের বিপুল সম্পন্ভির 
আধিপত্য করেন। ১৮২২ থুঃ উনত্রিংশ বৎসর বয়দে গোপীনাথ রায় 
চৌধুরীর জীবনকাল পর্যবসিত হয়। তিনি মৃত্যুকালে ২৮ লক্ষ টাকা 

নগদ, অলঙ্কার তৈজমাদিসহ বিশাল ভলম্পত্তি রাখিয়া যান। সেই 
সময়ে তাহার একমাত্র নাবালক পুত্র প্রিয়নাথ ৪ বিধবা পত্বী ছিলেন। 

[তিনি একখানি উইল দ্বারা তাহার বিষয় সম্পত্তি তদীয় ভ্রাতুস্পত্র 
কালীনাথকে ভহ্থাবধানের জন্ত নিযুক্ত করিয়া যান। 

(ভি তে 

» প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী। 
গোগীনাথের পুন্র প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী ১৮১৯ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি ব*প্রাপ্ত হইয়া নিজ কর্তব্য পালনে কৃতিত্ব ও স্বাধীন চিন্তার, 
১৩ 



১৯৪ ভারত-গৌরব। 

পরিচয় দিয়া জনদমাজে সমাদরভাজন হইয়াছিলেন। তিনি অতি সরল- 

চেতা ছিলেন। কয়েক বদর অতীত হইল প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী 
ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি চান্ধি 

পুল্র ভূগেন্দ্নাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, নরেন্দরনাথ ও ক্ষীরোদকৃষ্ণচ এবং এক 

কন্তা সুদারময়ীকে রাখিয়া যান। বহুদিবদ মোকর্িমা করিয়া প্রিয়নাথের 

পুলগণ অনেক বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করেন। 

প্রিরনাথের জ্যে্টপুক্র তৃপেন্ নাথ রায় চৌধুরী উদ্দারচেতা৷ পুরুষ 

ছিলেন। সাহিত্যসেবাও তাহার যথেষ্ট ছিল। তিনি “শৈল-নন্দিনী” 

নামে একথানি নাটক প্রণরন করেন। ১৮৯৪ খুঃ ৫১ বদর বয়সে 

তপেন্্রনাথ রায় চৌধুরী মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাহার পাঁচ পুভ্ত 

শঘুক্ত কিরণচন্দ্র, কমলকৃষ্জ, অমলকৃঞ্ণ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্রনাথ ও 

শ্রীবৃক্ত গিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। 

প্রিরনাণের মধ্যম পুত্র জ্ঞানেন্দ্বনাথ রায় চৌধুরী ১৮৭৭ খুঃ একবিংশ 

বংনর বসে বেলিয়াঘাটার উদ্ভান বাটিতে অকালে ইহধাম পরিত্যাগ 

করিয়াছেন। তাহার তিন পুত্র শ্রবৃক্ত সতোন্দ্রনাথ, শ্রাবক্ত গুনে 

নাথ ও রমেনত্নাথ এবং দুই কন্তা প্রীমতী সৌদামিনী ও কেস্থমকুমারী 

দাসী। রি 

প্রিয়নাথের তৃতীয় পুত্র নরেন্রনাথ রার চৌধুরী বি, এল, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।: ১৮৭৭ থৃঃ বঙ্গেশ্বর স্তার এমলী ইডেন্ তাহাকে 
ডেপুটা মাজিষ্টেটু পদে নিযুক্ত করেন। সেই স্তরে তিনি খুলনা, কুমিল্লা 

ছাপরা প্রস্থুতি জেলার বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্ধয সম্পাদন করিয়া 

যশস্বী হন। ১৮৮৩ থ্ঃষঠ শ বদর মাত্র বরঃক্রম কালে তিনি মৃত্যু 

মুখে পতিত হইয়াছেন! 

্রিযাখের কণিষ্ঠ পুত্র 8৮9 রায় টুর মহাশয়ের কোন 

সন্তানাদি হয় নাই। | 



খড়দহ জমীদাঁরবংশ ! 
চব্বিশ পরগণা! জ্লোর অন্তর্গত খড়দহ গ্রামের বিশ্বা বংশ একটি 

প্রাচীন জমীদারবংশ। এই কায়স্থবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামদাস দাসের 

জনৈক বংশধর শিবচন্দর দাদ হাবড়া জেলার অন্তর্গত আবুলের সন্ধিকট 

সাকরেল গ্রামে বাম করিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনস্থ 
জনৈক কালেক্টারের অধীনে তিনি একজন সহকারী মুন্দীর কর্শে 
নিধৃক্ত ছিলেন। তৎকালে মহারাট্াগণ কালেক্টারী আক্রমণ করিলে 
শিবচন্্র তাহার অর্থাদি লইয়া মুর্শিদাবাদ পলায়ন করেন; কিন্তু পথিমধ্যে 
শক্রগণ কন্তুক আক্রান্ত হন। অতঃপর নবাব বাটিতে প্রবেশ করিবার 
কিছু পুর্ষেই নিহত হইয়াছিলেন। 

ওনারা ক 

৬ রামজীবন বিশ্বাস | 

নবাব তাহার ধনরত্ব শিবচন্দ্রের বিশ্বানজনক কার্যে রক্ষা হয় দেখিয়া 

তৎষণাৎ তিনি শিবচন্ত্রের পুন্র রামজীবনকে আনাইয়। বসন্তপুর নামে 
একথানি গ্রাম জায়গীর প্রদান করিয়া “বিশ্বাস” উপাধি ভূষণে সন্মানিত 
করেন। তৎপরে তিনি সপরিবারে বসন্তপুরে বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

৬ দয়ারাম বিশ্বাস। 

রামজীবনের পুত্র দয়ারাম বিশ্বাম কোন রাজার অধীনে একজন 

নায়েব ছিলেন৷ তিনি রাইয়তদিগ্ের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহারা 



১৯৬ ভারত-গৌরব। 

দয়ারামকে হত্যা করিয়াছিল; অধিকন্ রাইয়তেরা তাহার বাটি বেঈন 

পূর্বক ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ও স্তরীপুত্রকে নিধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 

সেই বিপদের সময় দয়ারামের পত্রী ভবানী দাপী তাহার শিশুপুত্র রাম- 

হরিকে লইয়া একজন বিশ্বস্ত ভূত্যের সহিত পশ্চাতভাগের দ্বার দিরা 

চব্বিশ-পরগণার অস্তগত আনোয়ারপুরের অধীন মহেশ্বরপুর গ্রামে 

তাহার পিতভবনে পলায়ন করিয়াছিলেন । তথার তিনি অতি পামান্ঠ 

ভাবে দিন যাপন করিয়া একমাত্র পুভ্র রামহরিকে প্রতিপালন ৪ 

বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন। 

৬ বামহরি বিশ্বাস | 

দয়ারামের পুল্র রামহরি বিশ্বান অতি অল্পকাল মধোই নানাব্ষিয়ে 

অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রামে লবণ বিভাগে 

একটি কন্ম গ্রাপ্ত হন এবং কয়েক বদর মধো তথাকার দেওয়ান পদে 

উন্নীত তইয়াছিলেন। সেই কন্মে তিনি প্রভূত বিভশালী হন। অতঃপর 

রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ পুব্ধক তিনি প্রায় একক্রোর টাকা 

আনিয়া বারাকপুরের মন্িকট খড়দহ নামক গ্রামে বসতি করেন। 
তথায় বাস করিবার কয়েক বৎসর পর মাতৃবিয়োগ হয় । তিনি স্তায়- 

পরায়ণ, পরম ধাম্মিক ও সদ্াচারী পুরু ছিলেন। বারাণসী, গয়া, 

্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, পুরুষোন্তম প্রভৃতি বহু তীর্ঘস্থান তিনি ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন। তিনি ৬ কাশীধামে এক মন্দির নির্মীণ করাইয়া শিব 

স্থাপনা করেন এবং ৬ পুরীধামে একটি ধর্মকন্মানুষ্ঠানের সময় প্রায় চারি 

সম দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়া তাহাদের 

প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি পিতলের ঘটি, কম্বল এবং নগদ মুদ্রাও দিয়া- 

ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে ৬ ভৃবনেশ্বরীর মন্দির উৎসর্গ করেন। তিনি 



চব্বিশ পরগণা--খড়দহ জমীদারবংশ। ১৯৭. 

খড়দহে রস্রীগোপাল জীউর সেবার স্ুবন্দোবস্ত, দ্বাদশ মন্দির নিম্মীণ, 

এবং একটি স্নানঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চবিবশ-পরগণা, নোয়া- 

খালী ও অন্তান্ত জেলায় অনেকগুলি জমিদারী ক্রর করিয়াছিলেন। তিনি 

বাহ্মণগণকে ব্রক্গত্তর দান করিয়া গিয়াছেন! ১৮০৩ খুঃ রামহরি বিশ্বাম 

জাবলীলার অবসান করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ 

ও জগমোহনকে রাখির যান । 

৬ প্রাণকৃঞ্ণ বিশ্বাস। 

রামহরির জোষ্ঠ পুত্র প্রাণকুঞ্ণ বিশ্বাস কুচবিহার ও শ্রাহটে দেওরানের 

কার্ধা করেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রথয়ন করিয়া বিনা- 

নূলো বিতরণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রাণতোধিনী, বৈষ্ঝবামৃত, 

বিুকৌমুদী, ভাঙৌমুদী, শবদান্বদী, ক্রিয়ান্দী, উবধাবলী প্রভৃতি 

করেকথানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি স্বীয় জমিদারী আনোয়ার- 

পুরে একটি কালীমন্দির নির্মাণ করেন; এবং তাহার পিতৃদেবের 

নিশ্মিত খড়দহের মনিরের নিকট তিনি পুনরায় চতুর্দশ মন্দির 

নিম্মাণ করেন। ৬ পুরুষোভমধামের স্তায় খড়দহ গ্রামে দ্বিতীয় রত্র 

বেদী করিবার উদ্দেশে তিনি আশী হাজার শালগ্রাম এবং বিশ 

হাজার বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্ত অকম্মাৎ পক্ষাঘাত রোগে 

মৃত্যু হওয়ায় তাহার উদ্দেশ্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রাণকৃষ্ণ 

বিশ্বান ১৮৩৫ খুঃ ইললোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।. তিনি মৃত্যুকালে 
ছয় পুত্র আনন্দময়, রামচন্দ্র, বিশ্বনাথ, শম্তুনাথ, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ এবং 

তুই কন্ত! রাখিয়া যান। | 

প্রাণরষ্ণের জোস্ঠ. পুভ্র আনন্দময়. বিশ্বাস সর্বপ্রকার -দেশহিতকর, 

কার্ষ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। -তিনি সরল ও উদ্দার প্রকৃতি 



১৯৮  ভারত.গৌরব। 

বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুন্র তারকনাথ বিশ্বাসকে 

রাখিয়া যান। 

প্রাণকৃষ্জের মধ্যম পুক্র রামচন্দ্র বিশ্বাম জমিদারী কার্যে সুদক্ষ ছিলেন। 

তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। 

_ প্রাণকুষ্চের তৃতীয় পুর বিশ্বনাথ বিশ্বাঘ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, 

আরবী 'ও পারসী ভাষায় বুপন্ন ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, 
সঙ্গীতবেত্ত। এবং দাতা ছিলেন । বিশ্বনাথ বিশ্বাস ১৮৭৯ খুঃ ৭৪ বৎসর 

বয়সে ইহলীলা সম্ধরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুত্র রাজেন্দ্র 
নারায়ণ বিশ্বানকে রাখিয়া যাঁন। রাঁজেন্দ্রনারারণ সরল গ্রক্কৃতির লোক 

ও সচ্চরিত্র ছিলেন। তীহার রুতবিষগ্ঠ পুত্র অন্নদাপ্রসাদ বিশ্বাস; তৎপুন্র 

শযুক্ত অমরেন্্রপ্রনাদ বিশ্বাস । - 

প্রাণরুষ্ণের চতুর্থ পুত্র শন্তুনাথ বিশ্বাস সামাজিক আচার ব্যবভার, 

নীতি পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ১৮৭৩ খুঃ তিনি পরলৌকগত 

হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে সাতটা পুত্র রাখিয়া যান; তন্মধ্যে জো্ঠ 

কৈবল্যনাথ বিশ্বাস । 

প্রাণকৃষ্চের পঞ্চম পুত্র কাশীনাথ বিশ্বাস; তাহার তিন পুক্র, 

তন্মধ্যে জোষ্ঠ কেদ্রারনাথ বিশ্বাস একজন সুগ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্রেট 

ও কালেক্টার ছিলেন। তিনি বালেশ্বর জেলায় বহুদিবস সুখ্যাতির সহিত 

রাজকাধ্য সমাপন করেন । 

প্রাণরৃঞ্চের কনিষ্ঠ পুক্র চন্দ্রনাথ বিশ্বাদ সমদর্শিতা৷ ও শ্রমশীলতা গুণে 

ভূষিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র তারানাথ বিশ্বামকে 
রাখিয়া যান। 

প্রাণরুষ্ণের পুক্রগণ বারাসত হইতে ঘোলা পর্যন্ত রাস্তা নির্শাণ, 
বিদ্যালয়ে ও হাসপাতালে চাঁদ দানের জন্য প্রসিদ্ধ লীভ করেন। 
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৬ জগমোহন বিখ্বীস। 

রামহরির কনিষ্ঠ পুত্র জগমোহন বিশ্বাম এলাহীবাদ অঞ্চলের রাজা ও 
জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্য গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নিষুকত 
হন। নেই কার্যে তিনি প্রভৃতি অর্থার্জন করেন; কিন্তু অধিকাংশ 
অর্থ দাতব্য কার্যে বায় করিয়াছিলেন। ১৮১৬খু; জগমোহন বিশ্বীদ 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্তাকালে একমাত্র পুত্র কৃষ্ণানন্দকে 

রাখিয়া যান। 

৬ কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস। 

জগমোহনের পুত্র কৃষ্টানন্দ বিশ্বাস স্বীয় জযোষ্ঠতাত গ্রাণকুঞ্চের 
জীবিতকালে পৈতৃক বিষয় বিভক্ত করিয়া! লইয়াছিলেন। সেই সময়ে 
মোকদ্মার় উভয় পক্ষে প্রায় বিশলক্ষ টাকা বায় হইয়াছিল। রষ্কাননদ 
বিশ্বাদ নিঃসন্তান ছিলেন। তীহার মৃত্যুর পর বিধবা পত্রী ছুইটি 
দন্তক গ্রহণ করেন । তীয় প্রথমা পত্রী রাধারমণূকে ও কনিষ্ঠা পরী 
অস্বিকানন্দনকে পোরষ্পুন্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

জোস্ঠ পুত্র রাধারমণ বিশ্বাস অপুজক অবস্থায় মৃত্বাুখে পতিত 
হইয়াছিলেন। তিনি তীহার যাবতীয় বিষয় আপন ভ্রাতা ্ঠামবাজারের 
প্রসিদ্ধ দেওয়ান কৃষ্চরাম বন্গুর বংণীয় বিশ্বস্তর বনু ও ধা বন্গুকে 
ধান এ [বাদ 
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বঙ্গেশ্বর আদিশুর আনীত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়ের অনুচর বিরাট খু 
এই বংশের আদি পুরুষ। 

৬ রামচন্দ্র রায়। 

বিরাট গুহের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ রামচন্দ্র গুহ নিয়োগ নাক জনৈক 

ব্যক্তি পূর্ববঙ্গের ৰাক্লানগরী পরিত্যাগ পূর্বক মপ্তগ্রামে আসিয়া বাস 

করেন। নবাব সরকারে কোন পদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় দরিদ্রতা মোচন 

করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সপ্রগ্রামে উপস্থিত হইয়া রামচন্ত্র ভাগ্য- 

ক্রমে শ্রীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক স্বজাতীয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | 

অতঃপর আশ্রয়দাতা তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কন্তা সম্প্রদান 

করেন; অধিকন্ত চেষ্টা করিয়। তাহাকে সপ্তগ্রাম সরকারে কাননগে। 

সেরেন্তার অন্যতম যুহরীর পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নবাৰ 

সরকারে দক্ষতার সহিত কার্ধ্য সম্পাদন করায় তাহার পদোন্নতি হইয়া- 

ছিল। অতি অল্লকাণ মধ্যে তিনি সপ্তগ্রামে বিত্তশালী ও মন্্রান্ত বক্তি 

মধ্যে পরিগণিত হন। তৎপরে রামচন্ত্র নবাব সরকার হইতে “রায়” 

উপাধি প্রাপ্ত হন। তীহার তিন পুত্র ভবানন্দ মজুমদার, গুণানন্দ ও. 

শিবানন্দ রায়। পুল্রত্রয় অতি অর্নকাল মধ্যে সংস্কৃত) বাঙ্গালা, পারসী ও 

আরবী ভাষায় বিশেষ বুাতপন্ন হইয়াছিলেন। 

রামচন্্র, স্বীয় জোষ্ঠ পুত্র ভবানন্দকে কাধ্যদক্ষ দেখিয়া তাহাকে নিজ 

সেরেন্তায় জনৈক মুহুরীর পদে নিষৃক্ত করেন। ভবাননের পুত্র শ্রীহরি 
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অথবা! রাজ। বিক্রমা্দিতা রায় । তাহার ছুই পুত্র--মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
ও ভূগতি রায়। 

রামচন্ত্রের মধ্যম পুত্র গুণানন্দ রায়ের ছুই পৃত্র জানকীবল্পভ অথব! 

বসন্ত রায় ও বস্থুদেব রায়। 

রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ রায় অতি চতুর ছিলেন। গৌড়ের 
সদর কাননগোর মৃত্যুর পর বাঙ্গালার নবাব সুলতান সুলেমান খাঁ 
তাহাকে ততপদে নিযুক্ত করেন। শিবাননোর বংশধরগণ এক্ষণে পুর্ববক্ধে 

বাকৃলা সমাজাধীনে বাপ করিতেছেন। 

নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ গাঁ যখন পাঠশালায় পারসী শিক্ষা 

করিতেন, তৎকালে ভবাননের পুত্র শ্রীহরি রায় এবং গুণানন্দের পুত্র 
জানকীবল্লভ রায় নবাব তনয়ের সহিত সেই পাঠশালায় বি্যাশিক্ষা। সময়ে 
প্রণয় হইয়াছিল; সেই সময়ে তিনি শ্রীহরি ও জানকীবল্পভকে অমাতা 
গদে অভিষিক্ত করিধেন বলিয়া প্রতিকত হইয়্াছিলেন। অতঃপর 

১৫৭৩ খুঃ দাউদ খা বঙ্গদেশের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া জোষ্ঠ শ্রীহরিকে 
“মহারাজ বিক্রমাদিত্য” উপাধি দিয়া সর্বাধ্যক্ষ এবং কনিষ্ঠ জানকীবল্লতকে 
“রাজ বসন্ত রায়” উপাধি দিয়া ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় কর্মের অধ্যক্ষ নিবুক্ত 
করেন। এই সময়ে ১৫৭৪ খৃঃ দাউদের নিকট হইতে তীহারা সুন্দর- 
ৰনের পশ্চিমভাগস্থ চাদ খা মসন্দরির জায়গীর বন্দোবস্ত করিয়া! লইয়া- 
ছিলেন। অবশেষে নবাব দাউদ খাঁ, মহামতি দিল্লীশ্বর সম আকবর 

সাহের বিরুদ্ধে উথ্থিত হইয়া দিল্লী সরকারে রাজস্ব বন্ধ করেন । ১৫৭৩ 
খুঃ সম্রাটের দেনাপাতদ্য় মুনেম্ খা ও রাজ! তোডরমল্ল মোগলবাহিনী- 
সহ প্রেরিত হম। বঙ্গের শেষ পাঠান সুলতান দাউদ খা! মোগলমারীর 

২ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া! সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া বঙ্গের রাজাতার মোগল- 
ঈইস্তে অর্পন করেন। সেই সময়ে ত্রাতৃত্রয় পরামর্শ করিয়া খুলনা জেলার 

অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন বর্তমান নূরনগর গ্রামের নিকটবর্তী 
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ধুমঘাট নামক স্থানে এক নগর নির্মাণ পূর্বক তথায় বাদ করেন। 

তাহার দক্ষিণাংশ অগ্তাপি সুন্দরবন নামে প্রসিদ্ধ আছে। শিবানন্দ, 

শ্রীহরি ও জানকীবন্নভ তিন জনে গৌড় রাজধানীতে রহিলেন এবং 

অন্তান্ত সকলে এ নৃতন বাটিতে আসিয়। অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে 

শিবানন্দ কাননগো ও মহারাজ বিক্রমা্দিতয, রাজা বসন্ত রায়কে পুর্ব 

দেশের অধিপতি করিয়! যশোহরে প্রেরণ করেন এবং তাহার! গৌড় 
রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্ধ্য করিতেন । 

৬ শ্রীহরি রায় ( বিক্রমাদিত্য )। 

মহারাজ বিক্রমার্দিতা কয়েক মাস মধ্যে তিন প্রদেশের সমুদয় হিসাব 
বুঝাইয়া দিয়া কন্মু পরিত্যাগপুর্বক যশোহরে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর 
তিনি তথায় বাস করিতে থাকেন। এই সময় অনেক বঙঈগজ কায়ন্থ 
পৃর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া! বশোহরে আসিয়৷ বাম করেন। মহারাজ 
বিক্রমাদিত্য প্রত্যেক গ্রামে চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা স্থাপন করিয়া উপযুক্ত 
অধ্যাপক ও শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজ অধিকার মধ্যে 

দেবালয় সংস্থাপন করিয়া তাহার নিকট অতিথিশালা' প্রতিষ্ঠা করেন। 
প্রতাপাদিত্য, পিতা ও পিতৃব্যের অন্ুগত ছিলেন না; বিশেষত; সরল 

প্রকৃতি পিতৃব্য বসন্ত রায়কে তিনি বিদ্বেষ করিতেন। বিক্রমাদিত্য 
তাহ! বুঝিতে পারিয়৷ ভবিষাতে বিবাদ নিবারণোদেশে যশোহর রাঙ্জ্য 

ঢুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দশ আনা অংশ প্রতাপাদিত্যকে এবং ছয় আন 
অংশ বমন্ত রায়কে প্রদান করেন। যশৌহবের পশ্চিমাংশ বন্ত রায়ের 

ও পূর্বাংশ প্রতাপের ভাগে পড়িয়াছিল। 
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৬ প্রতাপাদিত্য রায়। 

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জোষ্ঠ পুত্র বী্ধ্বান মহারাঁজ প্রতাপাধিত্য রায় 

স্বাদশ ভৌমিকের মধো সর্ধপ্রধান ছিলেন। তিনি অতি অন্নকাল মধ্যে 

অষ্টাদশ বিগ্তায় সুপপ্তিত হন। তাহার সময়ে যশোহর সমাজ সমগ্র 

বঙ্গদেশের আবীরশস্থানীয় হইয়াছিল। তিনি বিক্রমপুর, চন্্দ্বীপ প্রভৃতি স্থান 

হইতে কুলীন কায়স্থ আনিয়া স্বীয় সমাজে বাস করাইয়াছিলেন। তাহার 

প্রতিষ্ঠিত সমাজকে এক্ষণে টাকী শ্রীপুরের সমাজ বলে। পিতার মৃত্যুর 

পর. প্রতাপার্দিত্য দিল্লীশ্বর আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই 

রাজ্যের ভার গ্রহণপূর্ববক আজ্ভাপত্র প্রাপ্ত হন। গৌড় নগরের বশঃ 
হরণ করায় প্রতাপের রাজধানী “যশোহর” নামে অভিতিত হয়। এক্ষণে 

সুন্দরবন নামক মহারণ্যে পরিণত হইয়া হিংস্র জন্তর আবাস ভূমি 

হইয়াছে । তিনি উড়িষা হইতে শ্রী্রীগোবিন্দ জীউ বিগ্রহ এবং উৎ- 

কলেশ্বর শিবলিঙ্গ তুলিয়া আনিয়া স্বরাজো প্রতিষ্টা করেন। যশোহরের 

নিকটবত্তী বসন্তরায়ের বংশধরদিগের বাসস্থান নূরনগরে গোবিন্দ জীউ 

অগ্যাপি অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রতিবর্ষে দোলপর্র উপলক্ষে তথায় 

বনছতর জনসমাগম হইয়া থাকে । তিনি যশোহরেশ্বরী দেবীর মৃষ্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়া মন্দিরের পার্ববত্তী স্থানের নাম ঈশ্বরীপুর রাখিয়া এই গ্রামের“ 

উপস্বত্ব দেবীর সেবার্থ অর্গণ করেন। যশোহরেশ্বরী দেবীর সেবাইতগণ 

অগ্যাপি সেই সমস্ত দেবত্র উপভোগ করিতেছেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত 

মন্দির ও দেবীমৃত্তি অগ্তাপি বর্তমান আছে। তিমি সত্যবাদী, জিতেন্দিয় 
ও মহাষোগী ছিলেন। ত্ৰাহার জ্ঞান, নিষ্ঠাবস্ত! ও ক্রিয়াশীলতা যথেষ্ট 

ছিল। তিনি ৬ কালীর মেবক ছিলেন। কালী সাধনায় তিনি সিদ্ধি- 

লাভ করিয়্াছিলেন। প্রবাদ আছে, তাহার ইঠদেবী কালী হুগ্রসন্ন 

হইয়া! কন্তারূপে তাহার গৃহে অবস্থিতি করিতেন; কিন্তু গ্রতাপের বিরুদ্ধ 
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দার সময়ে সেই দেবীই প্রতিকূল! হইয়াছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান সাধক 
শাক্ত দিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং দৈবশক্তি প্রভাবে তাহার দ্বারা বুতর 

অসাধ্য কার্ধা সাধিত হইত। তিনি মহাপ্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। 

প্রতাপাদিত্যের বাহান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার তীরন্দীজ 'ও বহু 

মুলগার-প্রদারী সৈন্য ছিল। তাহার দশ হাজার অর্ীরোহী ও যোড়ৰ 

যথহম্তী ছিল। পর্ভুগীজ সেনাপতিদের অধীনে তাহার সৈম্তগণ কামান 
বন্দকাদি পরিচালন অভ্যাস করিয়াছিল। সাগর দ্বীপে তাহার নৌ- 

বাহিনীর প্রধান অবস্থিতি স্থান ছিল। গড় মুকুন্দপুরে তাহার একটি 

দুর্গ ও কুশলী নামক স্থানে কামান গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার কারখান! 
ছিল। কৃর্যযকান্ত গুহ তাহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপাদিতা 

কিছুদিন পরমন্ুখে দিনপাঁত করিয়া স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে আরন্ত 

করেন। তৎকালে বঙ্গ, বিহার, উড়িধ্যা ও আসাম প্রদেশের কিয়দংশ 

দ্বাদশ জন রাজার অধিকারে ছিল--তীহার' দ্বাদশ ভূঁইয়া নামে পরিচিত 

ছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য অতি প্রতাপশালী হইয়া সকলকে 

বশীভূত করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজা স্থাপনে যত্তবান 
হন। ক্রমশঃ প্রভৃত দৈন্ত সংগ্রহ করিয়া প্রতাপাদিত্য সমরসাগরে 

সন্তরণার্থ সুসজ্জিত হন। তিনি স্বয়ং সেনাপতি হইয়। প্রথমে রাজমহলের 

নবাবকে বুদ্ধে পরাজিত করেন। তৎপরে কেদারনাথ রায় প্রভৃতি 

জমীদারদিগকে নিধন করিয়া তাহাদিগের রাজ্য গ্রহণ করেন। চন্ত্র- 

দ্বীপাধিপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের পুক্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপের 

কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ হইয়াছিল। রামচন্দ্র, প্রতাপের সহিত একমত 

হইব! গ্রথমে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিলেন; কিন্তু পরে 
যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করিলে প্রতাপের সহিত তাহার বিরোধ হয়। রাজ। 

কন্দপনারায়ণের দেহাস্তের পর প্রতাপ স্বীয় জামাতা রামচন্ত্রকে স্বগৃহে 

নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়! গুপ্ততাবে তাহার প্রাণনাশ পূর্বক কন্্রদ্ীপ রাজ্য 
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স্বীয় শাসনাধীন করিবার চেষ্টা করেন) কিন্তু রামচন্দ্র তদ্িষয় জানিতে 

পারিয়া রাত্রিযোগে মশালধারীর ছদ্মবেশে যশোহর ছুর্ম হইতে পলায়ন 
করিয়া জীবন রক্ষা করেন। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রতাপাদিতোর 

অধিকারভুক্ত হইলে তিনি একচ্ছত্র স্বাধীন অধীশ্বর হইয়া. দি্লীশ্বরের 

রাজন্ব প্রেরণ বন্ধ করেন। এই সময়ে কটরায় দিদ্লীশ্বরের নিকট পিতার 

নিধন বৃন্তান্ত বর্ণনা করেন। অতঃপর সম্রাট জাহাঙ্গীর সাহ প্রতাপের 

দৌরাত্মের বিষয় অবগত হন এবং কাননগো! নিবেদন করিয়াছিল যে 

বন্ছকালাবধি মহারাজ গ্রতাপাদিত্য রাজস্ব প্রেরণ করেন নাই। দিললীশ্বর 

অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! গ্রতাপকে দমন করিবার জন্য রাজা মানসিংভাকে 

বঙ্গধেশে প্রেরণ করেন। দেই সময়ে মানসিংহ কিছুদিন বদ্ধমানে অবস্থিতি 

করিয়াছিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য 

বিজয়া হয়। মানসিংহ, প্রতাপকে লোইপিগ্ররে অবরুদ্ধ করিয়া দিল্লী 

বাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে ৬ কাণাধামে অবস্থিতিকালে বঙ্গের শেষ- 

কার মহারাজ প্রতাপাদ্দিত্য রার ১৬১৪ খুঃ জৈষ্ঠ মাসে 5৫ বংনর বয়সে 

ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ঢুরাচার মানদিংহ প্রতাপের দেহ সমাটকে 

উপহার দিবার জন্য উহা! ঘুতে ভাজিয় সঙ্গে লইয়! দিল্লী যাত্রা! করিয়া- 

ছিলেন। মানদিংহের সহিত বুদ্ধে প্রতাপের জোর্ঠ পুত্র কুমার উদরাদিত্য 

রায় প্রভৃতি একাদশ পুত্র নিহত হইয়াছিলেন। 

৬ ভূপতি রায়। 

গ্রতাপের পরাজয়ের পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপতি রায়ের পুত্র 
মুকুটমণি রায় মোগলের প্রপীড়নে নিতান্ত নিঃস্ব হইরা স্থানান্তরে বাম 

গ্রহণ করেন। তাহার বংশধরগণ এক্ষণে খুলন| জেলার বাগেরহাট 

মহকুমার অন্তর্গত উৎকুল গ্রামে বাস করিতেছেন। | 
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৬ জানকীবল্লত রায় ( বসন্ত রায়)। 
সমাট আকবর সাহের সময় রাজা বস্ত রায় বশোহর সমাজ নামক 

বঙ্জজ কায়স্তের একটা কুলীন প্রধান সমাজ স্থাপন করেন। তৎকালে 

কলিকাতার কালীঘাট তাহার রাজ্যতুক্ত ছিল। কালীর প্রথম মেবক 

তৃবনেশ্বর চক্রবর্তীর শিষ্য রাজা বন্ত রায় গ্রথমে কালীর ইষ্টক নির্মিত 

মন্দির প্রস্থৃত করাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দির নির্মাণ পুর্ধক কালীঘাট 

প্রকাশিত করিয়া দেবীর সেবা সৌকয্ার্থে রাজা বমন্তরায় কালীঘাট গ্রাম 

গুরুদেবকে দান করেন। ভুবনেশ্বর চত্রবন্তীর দ্রৌহিত্র বংশসন্তত 
কালীর বর্তমান দেবক হালদারগণ রাজ! বসন্তরায়ের প্রদত্ত সেই বঙ্ধত্র 

অগ্যাপি উপভোগ করিতেছেন । বশোহর রাজবংশের পতন সময়ে যখন 

কালীঘাট অঞ্চল বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের অধিকার ভুক্ত হয়ঃ তখন 

সেই প্রসিদ্ধ রাজগ্তবংশ কৃত কালীর মন্দির প্রভৃতি বর্তমান কীন্তিকলাপ 

সট্টি হইয়াছিল। বমন্তরায় অিবৃদ্ধে নিপুণ ছিলেন। প্রতাপ আঁসচালন! 

তাহারই নিকট শিক্ষা করেন। বসন্তরায় কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণে পরম 

আনন্দ লাভ করিতেন এবং নিজেও বহুতর কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক সঙ্গীত 

রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কৰি গোবিন্দ দাস তাহার সভার সভাসদ্ 

ছিলেন। মোগলের সহিত ৃদ্ধকালে বসস্তরায়ের সহিত প্রতাপের 

মনোনালিন্ত সংঘটিত হইলে, প্রতাপ পিতৃব্য বমন্তরাঁয়ের শিরচ্ছেদ করেন ). 

অধিকন্ত তাহার পুত্র গোবিন রায় প্রতৃতিকেও হত করিয়াছিলেন। 

অতঃপর ব্সন্তরায়ের পত্রী চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে 

বসন্ত রায়ের এক পুল্র রাঁঘবচন্ত্র রায়ের বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র। তাহার 

ধাত্রী তাহাকে এঁ সময় কচুবনে লুক্কায়িত রাখায় তিনি প্রতাপের 

হস্তে নিধন হন নাই। কচুবনে লুকায়িত থাকার তিনি “কচুরায়”: 
নামে প্রচারিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজ! ব্সন্তরায়ের একজন: 
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ভ্রাতৃ-জামাতা৷ রূপরাম বসু রাজকুমারের বিপদে ব্যথিত হইয়া উড়িব্যায় 

বিখ্যাত ঈশা খা মসন্দবীর নিকট সকল বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি রাজ- 

কুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া! দিল্লীনগরে উপস্থিত হইয়া সম্রাট সমীগে 

প্রতাপের দুদ্কতের গ্রতিবিধানার্থ দরবার করেন। 

৬ রাঘবচন্ত্র রায় ( কচুরায় )। 

প্রতীপাঁদিত্যের পতনের পর দিল্লীশ্বর সমাট জাহাঙ্গীর সাহ, রাজা 

হানসিংহের অনুরোধে রাজা বমন্তরারের জোষ্ঠপুল্র রাঘবচন্দ রায়কে 

“্যশোহরজিং” উপাধি দিয়া দিল্লীশ্বরের করদ রাজন্যম্বরূপ যশোহরের 

শূন্য সিংহাসন অর্পণ করেন। রাঘবচন্্র দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে বিদায় 

লইয়া যশোহরে প্রত্যাবৃত্ত হন? কিন্তু তাহার মনে বৈরাগ্য জন্মিলে 

তিনি সকল রাজ্য বন্ধু বান্ধবকে বিভাগ করিরা দিরা স্বয়ং কেবল স্বীর 

পরিবারের ভরণপোধণার্থ কয়খানি গ্রাম মাত্র অধীনে রাখিয়াছিলেন। 

তাহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। কডুরায় দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে 

পারেন নাই। অপুত্রক অবস্থায় তাহার দেহান্তে কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাদরায় 

বশোহর রাজোর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। 

৬ চক্দ্রশেখর রায় (চাদরায় ) 

বশোহরজিং রাঘবচন্দ্র রার যখন যশোহর রাজ্য প্রাপ্ত হন, সেই জময়ে 

চত্রশেখর রায় ( টাদরায় ) নামক তাহার এক ভ্রাতা আধারমাণিক গ্রামে 
গুরুদেব শ্রীকুষ্চ তর্কপঞ্চাননের আশ্রয়ে ছিবেন। রাজা কচুরায়ের 
রাজ্যাধিকারের পর যখন তর্কপঞ্চানন মশোহর আগমন করেন, তখন. 



২০৮ ভারত-গৌ রব। 

চাদরায় তংসহ আগমন করিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হন। এই চীদরায় 

বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 

রাজ! টাদরায় পরলোক গমন করিলে, তৎপু্র রাজ! রাজ্জারাম রায় 

রাজোর অধিকারী হন। রাজারামের চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে তৃতীয় ও 

চতুর্থ বালাকালে কালকবলিত হন। কেবল জো্ঠ নীলকণ্ঠ ও কনিষ্ট 
ঠ্ামনুন্দর পিতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। 

রাজারামের মৃত্যুর পর গ্রাহার জোস্ট পুত্র নীলকণ্ঠ রায় যশোহর 

রাজের অধীশ্বর হন। নীলকণ্ঠের দময় হইতেই যশোহর রাঁজবংশের 

পতন আরন্থ হয়। তীহার সময়ে তীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রামসুন্দর রায় | 

সম্পত্তি বিভাগ জন্ত গ্রস্তাব করেন। অবশেষে জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ রাজ্যের 

নয় আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ গ্ঠামন্ুন্দর সাত আনা অন্শ প্রাপ্ত হন। 

এইরূপে যশোহর রাজবংশ ট্ই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । যশোরের 

অস্থাস্থ্যকর জলবায়ু পরিহার মানমে থোড়গাছী গ্রামে এই রাজবংশের নর 

আনী শাখার বাস হইয়াছে। 

রাজ! নীলকণ্ঠের জোট পুল্র মুকুন্দদেব রায় খোড়গাছীতে বাস 

করেন। সেই স্লায়ে তাহার পিতৃব্য রাজা শ্তামসুন্দর রায়ের পুত্রগণ 

নৃবনগরে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি বশোহর রাজবংশু দ্বিধা বিভক্ত 

হইয়া জ্ো্ঠ শাখা খোড়গাছীতে ও কনিষ্ঠ শাখা নূরনগরে অযস্থিতি 

করিতেছেন। ৪ | 

নীলকণ্ের পাঁচ পুন মধ্যে খন সম্পত্তি বিভাগ হয়, তখন মু 

দেবের কনিষ্ঠ ত্রাতা রাজা বজমোহন রায় পৈতৃক তি নয় আনা 

ংশের পনের পাইগমংশ গ্াণ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্ভিনিপর ব্রজ- 
মোহনের পুক্্রগণ গাছ পরিত্যাগ পুর্বক নূরনগর অঞ্চলে তাবু 

হইয়া মীণিকপুরে বদ করেন। 



যশোহর--যশোহর রাজবংশ । ২৯ 

৬ রামকান্ত রায় । 

. ফশোহরজিৎ বাঘবচন্ত্র রায়ের আর এক ভ্রাতা রামকান্ত রায় প্রাণ- 

ভয়ে তংকালে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। চীদরায়ের রাজ্যাধিকারের পর 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত রায় পূর্ববঙ্গ হইতে সপরিবারে যশোরে 
আগমন করেন। তিনি যশোহরে আসিলে চাদরায় তাহাকে স্থান দেন 

নাই। রামকান্ত পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হইলে, বর্তমান খুলনা জেলার 

সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বাঁশদহ-নিবাসী নন্দকিশোর রায় চৌধুরী 
উহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন । অতঃপর রামকান্ত রাঁয় বাশদভ 
হইতে উঠিয়। গঁড়ায় বাদ করেন। তদবধি রামকান্তের বংশীয় রাজ- 
জ্ঞাতিগণ গড গ্রামে বাদ করিতেছেন। 

১৪ 



টাঁচড়া রাঁজবংশ। 

৬ তবেশ্বর রায়। 

বন্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত ঠাচড়ার উত্তররাটীয় কায়স্থ রাজবংশ 

গ্রতাপাদিতযের পতনের পর আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, 

যশোহর রাজবংশের জনৈক পুক্বপুরুম ভবেশ্বর রায় তৎকা'লে প্রতাগা- 

দিত্োর সৈনিক বিভাগে নিধুক্ত ছিলেন। তিনি যশোহরের দক্ষিণ চীচড়া 

গ্রামে বাস করিতেন। ১৫৮২ খৃঃ দিশ্লীশ্বর সমাট আকবর দাহের সময়ে 

আজীম খ। নামক একজন মোগল সেনাপতি বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমন 

করিতে আগমন করেন। সেই সময়ে ভবেশ্বর রায় ভীহার একজন সহচর 

মেনানায়ক থাকিয়া প্রভৃত দাহাব্য করিয়াছিলেন। বৃ্ধান্তে তিনি আজীম 

থার নিকট দৈরাপুর, আমদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর পরগণার 

জমিদারীন্বত্ব উপহার প্রাপ্ত হন। পূর্ে এই নকল স্থান প্রতাপাদিত্যের 

জমিদারী ছিল। ১৫৮৮ খুঃ ভবেশ্বর রায় গতাস্ত হন। 

৬ মাতাবরাম রায়। 

ভবেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী নাতাবরাম রায় পূর্বোক্ত 

পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি মোগল সম্রাট আকবর সাহের 

বিশেষ অনুগত ও বিশ্বস্ত মিত্ররাজ ছিলেন। বঙ্গের শেষবীর প্রতাগা- 

দিতোর সহিত অর্থরাধিপতি রাজা মানসিংহের সংগ্রামকালে তিনি 

তীহাঁকে যথেষ্ট সাহাধ্য করেন। মানসিংহ যুদ্ধে বিজয়ী হইলে পূর্বোক্ত 

পরগণা নকল তিনি মাতাবরামের অধিকারে রাখিয়া যান। ১৬১১ থু 
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হইতে তিনি দিল্লীর মোগল সরকারে রাজস্ব প্রদান করিতে আরস্ত 

করেন। ১৬১৯ খুঃ মাতাবরাম রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। 
উওর 

৬ কন্দর্পনারায়ণ রায়। 

মাতাবরামের পর কন্দর্পনারায়ণ রায় টাচড়। রাজ্যের অধীশ্বর হন। 

তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত দীড়িয়া, খলিমাখালি, বাগমাড়া, সেলিমা 

দ, সাজিয়ালপুর প্রভৃতি পরগণায় স্বীয় আধিপত্তা বিস্তার করেন। 
এই সকল স্থান সৈয়দপুর পরগণার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ১৬৪৯ থুঃ 

কন্দপনারায়ণ রায় ইহলোক ত্যাগ করেন। 

৬ মনোহর রায়। 

কন্দর্পনারার়ণের উত্তরাধিকারী মনোহর রায় যশোহর জেলার 

অন্তঃপাতী মহম্মদপুরের রাজ! সীতারাম রায়ের সমসাময়িক লোক 

ছিলেন। তিনিও সীতারামের হ্যায় রাজ্য বিস্তারে প্রমত্ত ছিলেন। 

তজ্জন্য তাহার সহিত সীতারামের অসপাব ছিল। তিনি সীতারামের 

রাজধানী মহন্মদপুর আক্রমণ করেন; সেই ক্রোধে তিনিও মনোহরের 

রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। মনোহরের সহিত রুষ্জনগরের রাজা 

রামচন্ত্র রায়ের বিবাদ হয়। তিনি রামচন্্রপুর, হোসেনপুর, রংদিয়া, 
রহিমাবাদ, চেসকুটিয়া, ইস্থুপপুর, মাল্লে, ছোঁধনাল, সাহস প্রভৃতি পরগণ! 

অধিকার করেন। তল্লা, ফলুয়া, ভাট্লা৷ প্রভৃতি অনেক গুলি ক্ষুদ্র গ্রামণ্ড 

তীহার শাসনাধীন হইয়াছিল। তিনি রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি সাধন 
করেন। তিনি কায়স্থগণের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া নানাস্থান হইতে 

নথান্ত কাস্থ আনিয়া স্ব-সমাজের পুষ্টিদাধন করেন। ১৭৯৫ ধৃঃ মনোহর 
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রায় মুত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুন্র 

কষ্জরাম রায়কে রাখিয়া যান। 

৬ কৃষ্ণরাম রায়। 

অতঃপর মনোহরের পুত্র কৃষ্ণরাম রায় চাচড়া রাজ্যে অভিষিক্ত 

হন। মুপলমান সরকারে রাজন্ব অনাদায়ে তাহার সময়ে মহেশ্বরপাশা 

ও রারমঙ্গল পরগণা এবং অন্তান্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র জমিদারী এই রাজোর 

অধিকারভুক্ত হয়। তিনি রুষ্চনগরের রাজার নিকট হইতে বাজিৎপুর 

পরগণার কিয়দংশ ক্রয় করেন। ১৭২৯ খুঃ রাজ! কষ্ণরাম রায় কলেবর 

পরিত্যাগ করিয়াছেন 

৬ শুকদেব রায়। 

কুষ্ণরামের পর শুকদেব রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। মনোহর 

রায়ের বিধব! পত্ীর অনুরোধে তিনি রাজ্যের চারি আনা অংশ তাহার 

লাতা ঠ্ামসুন্দর রায়কে অর্পণ করেন। এই সময়ে জমিদারী ছুইভাগে 

বিভক্ত হয়। ১৭৪৫ খুঃ রাজা শুকদেব রায় পরোলোক গমন করিয়াছেন। 

তিনি মৃত্যুকালে এক পুভ্র নীলকঠ রায়কে রাখিয়া যান। 

৬ নীলকণ রায়। 

শুকদেবের পর তদীয় পুত্র নীলকণ্ঠ রায় রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৮ খুঃ 

মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফর ইঠ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীকে কলিকাতার 

সন্নিকট কিছু ভূম্পত্তি দান করেন। সেই তূসম্পত্তির মালিক ছালাউদ্দীন 
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খা যখন নবাবের নিকট স্বীয় সম্পত্তি হাসে পুনরায় সম্পত্তির প্রার্থী হন; 

তখন শ্থামনুন্দর ও তদীয় শিশু পুত্রের মৃত্যু হওয়ার তাহাদের উত্তরাধি- 

কারা না থাকায় চাচড়া রাজ্যের চারি আনা অংশ তাহার সহিত বন্দোবস্ত 

করেন। এই জমিদারীর বার আন! অংশকে ইন্তুপপুর ও চারি আনা 

অংশকে সৈয়দপুর রাজা বলিত। ১৭৬৪ খুঃ রাজা নীলক রায় তবলীল! 

সম্থরণ করেন। 

৬ শ্তীকণ রায়। 

নীলকণ্ঠের পর তাহার বার আনা অংশে শ্রীকণ্ঠ রার রাজ! হন। 

১৭৯৩ থু; ইষ্ট ইঙ্ডয়া কোম্পানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তিনি সকল 

জমিদারী হারাইয়া ব্রিটাশরাঁজের বৃত্তিভোগী হন। চীঁচড়া রাজোর চারি 

আনা জমিদারীর চিরস্থারী বন্দোবস্ত সময়ে হুগলীর মন্নজান সাহেবা 
তাহার তন্বাবধান করিতেন। তদীয় ভ্রাতা স্ুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাজী 

মহম্মদ মহসীন, মন্নজানের দেহান্তে এ চারি আন! জমিদারী ১৮১৪ খুঃ 
প্রাপ্ধ হন। তিনি মৃত্যুকালে এই জমিদারী হুগলীর ইমামবাড়ীর কার্ধ্য 
পরিচালনার জন্ত দান করিয়া যানা মহদীনের এই জমিদারীর আর 

হইতে হুগলী কলেজ ও মুসলমান শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 

১৮০২ থুঃ রাজা শ্রীকণ্ রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

৬ বাণীক রায়। 

্্ীকণ্ঠের মৃত্যুর পর তাহার পুক্র বাণীকণ্ঠ রায় এই রাজ্যের উত্তরাধি- 

কারী হন। তিনি তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টে মোকর্দিমা করিয়া ১০০৮ খুঃ 
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পৈতৃক জমিদারী উদ্ধার করেন। ১৮১৭ খুঃ রাঁজা বাণীকণ্ঠ রায় 
লোকান্তরে গমন করিয়াছেন । 

(জপ 

৬ বরদাক রায়। 

অতঃপর বাণীকণ্ঠের পুত্র বরদাঁক রায় পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী 
হন। তংকালে তিনি নাবালক থাকায় তাহার সম্পত্তি কোট অব্ 
ওয়াডুসের অন্তভূক্তি হয়। সেই সময়ে সম্পত্তির আয় বন্ধিত হইয়াছিল । 
বরদাকণ্ের পদগৌরব এবং ১৮৫৭ খুঃ সিপাহী বিদ্োহকালে সহায়তার 

শ্রুতি লক্ষ করিয়া ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং তাহাকে প্রাজা 
বাহাদুর” উপাধি সম্মান প্রদান করেন। অধিকন্ত গবর্ণমেন্ট তাহাকে 
১৮২৩ থুঃ তাহাদের বাজেয়াপ্ত সাহস পরগণা! প্রত্যর্পণ করিয্বাছিলেন। 
রাজা বাহাদুর রাজভক্ত ও গ্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে 
ও চরিত্রগুণে তৎকালে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইয়াছিলেন। 
১৮৮* খু রাজা বরদাকণ্ঠ রাঁয় বাহাছুর রাজলীল সম্বরণ করেন। তিনি 
মৃত্যুকালে তিন পুত্র কুমার জ্ঞানদাক রায়, কুমার মানদাকষ্ঠ রায় ও 
কুমার হেমদাকষ্ঠ রায় বাহাছুরকে রাখিয়া! যান। 
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যশৌহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গার রাজবংশ রাটীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । 

ইহার! শান্তিল্য গোত্রীয় শ্রেষ্ঠ বশজ আথগুল সন্তান। এই রাজবংশ 
দেবালয় ও দেবমুষ্তি স্থাপন এবং নিফর ভূমি দানের জন্ত সুবিখ্যাত। 

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী ভতরন্ুবা গ্রামে হলধর তট্রাচার্্য নামক এক 

ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনিই এই রাজবংশের আদিপুরুষ। 

এ বিষুদাস হাঁজরা। 
হলধরের পঞ্চম পুরুষ নিয়ে বিষুদাস হাঁজর! নামে একব্যক্তি যোগ- 

বলে বিশেষ শক্তিধর হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগপুর্ধবক 

নলডাক্গার সন্নিকট ক্ষত্রস্থুনি বর্তমান হাজরাহাটা গ্রামের জঙ্গলে বাস 

করিতে থাকেন। তংকালে ঢাকা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। এক 

দিবদ ঢাকা হইতে নবাব এক্রাহিম খা নৌকাপথে গমনকালে খাগ্ভাদির 
অভাবে পতিত হন। নবাবের অনুচরগণ থাগ্ের অনুসন্ধানে বহির্গত 

হইয়। এ যোগীর আশ্রম প্রাপ্ত হন। বিষু্দাম যোগবলে নবাবের 
অনুচরগণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রদান করেন। ইহাতে নবাব পরিতুষ্ট 

হইয়। বিষ্ুদীদকে হাজরাহাটী ও তন্নিকটস্থ গাচথানি গ্রাম জায়গীর দান 

করিয়! যান। 
পাস 

৬ ্ীমন্ত দেবরায়। 

বিষুদাসের পুত্র শ্রীমন্ত দেনরায় সমর নৈপুণ্যের জন্য “রণবীর খা” 

নামধার" পূর্বক স্বরূগপুরের আফ্গণ জমীদারকে পরাভূত করিয়া তাহার 
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সমগ্র মামুদসাহী পরগণা৷ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ছুষ্টের দমন: 

ও শিষ্টের পালনদ্বারা প্রজারঞক হিনুমরপতির স্তায় রাজত্ব করেন। 

তিনি রাজোর উন্নতি সাঁধনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি সাহস 

ও বীর্যে অমাধারণ ছিলেন । 

৬ গোগানাথ দেবরায়। 

্ীমন্তের পুর গোগীনাথ দেবরার পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। 

তিনি পৈতৃক প্রভাব অক্ষুপ্জ রাখিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন। তাহার 

প্রভাবে ও স্ুশাসনে রাজ্যের উন্নতি ও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি নানা 

সদগুণের আধার ছিলেন এবং স্বীয় চরিত্রের মহত্বে জনসাধারণের প্রীতি 

ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রজাবৎসলতা তাহাতে সমধিক 

পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। 

৬ চণ্তীচরণ দেবরায়। 

গোপীনাথের পর চণ্তীচরণ দেবরায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি 

প্রথমে দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে “রাজা” উপাধি গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি স্বীর বুদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ নরপতি 

বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহার প্রকৃতি নম ও হৃদয় দয়ার্রঘ ছিল। 

তিনি পরোপকারী ও দ্বীনপালক ছিলেন। তিনি সৌজন্ত ও চরিত্রের 

মাধুধ্যে লোকের শ্রন্ধাতক্তি অর্ভন করিয়াছিলেন । 
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৬ শুরন্তারায়ণ দেবরায়। 
চত্তীচরণের পর শরনারায়ণ দেবরায় রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি 

দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া রাজ্যের বিবিধ প্রকার উন্নতি দাধন করিয়া- 

ছিলেন। তাহার সময়ে রাজধানীর শোভা সৌন্দর্য্য বনু পরিমাণে বদ্ধিত 

হইয়াছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে প্রীতি ও 

স্নেহ করিতেন। রাজা শুরনারায়ণের ছয় পুত্র--উদয়নারায়ণ, রামদেব, 

ঘনগ্তাম, নারায়ণ, রাজারাম ও রামকৃষজ দেবরায়। 

৬ উদনয়নারায়ণ দেবরায়। 

শূরনারায়ণের পর তাহার জোন্ঠ পুল্র উদয়নারায়ণ দেবরাঘধ এই রাজোর 

উত্তরাধিকারী হন। অতঃপর তাহার ভ্রাতৃগণ গুহ বিবাদে মত্ত হইয়া 

জমিদারী বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজন্বও 

বাকী পড়িয়াছিল। অনন্তর নবাব সরকার হইতে উদয়নারায়ণকে 

ধৃত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ১৬৯৮ থুঃ তদীর় মধ্যম 

ভ্রাতা রামদেবের চক্রান্তে নবাৰ সৈশ্ঠ হস্তে উদয়নারায়ণ নিহত হন। 

৬ রীমদ্বে দেবরায়। 

উদয়নারায়ণের মধ্যম ভ্রাতা রামদেব দেবরায় ভ্রাত নিধন করিয়া 

জমিদারী হস্তগত করেন। তিনি যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের 

সুপ্রমিদ্ধ রাজা মীতারাম রায়ের সমসাময়িক লৌক ছিলেন। নলডাঙ্গা 

রাজ্যের মামুদসাহী পরগণার কিয়দংশ সীতারাম রায় হস্তগত করিলে, 

এই রাজবংশের সহিত তাহার অসন্ভাব হইয়াছিল। ১৭২৭ খুঃ রামদেব, 

দেবরায় লোকান্তরে গমন করেন। 
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৬ রঘুদেব দেবরায়। 

রামদেবের পুত্র রঘুদেব দেবরায় নবাবের আদেশ পালন না করায় 

তাহার জমিদারী নবাবের আদেশে নাটোরাধিপতি রাজ! রামকান্ত রায় 

অধিকার করেন। তিন বংসর পরে পুনরায় তিনি স্বীয় জমিদীরী প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনে নানাবিধ উপায়ে অর্থবায় 

করিয়াছিলেন। 

৬ কৃষ্ণদেব দেবরায়। 

অতংপর রঘুদেবের পুল্র কৃুষ্ণদেব দেবরায় পৈতৃক সম্পত্তি লাভ 

করেন। তীহার সময়ে রাজ্যমধ্যে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। 

তাহার শরীর সুগঠিত ও সুদীর্ঘ ছিল এবং বলবী্যও তদনুযাযী ছিল। 

তাহার শাসনকালে রাজ্যে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। তিনি 

পরমন্থথে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। ১৭৭৩ খুঃ রাজা কুষ্ণদেব 

দেবরায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে ছুই গুরষ পুত্র 

মহেন্ত্রশঙ্কর ও রামশঙ্কর এবং এক পোষ্যপুত্র গোবিন্দচন্ত্র দেবরায়কে 

রাখিয়া! যান। 

৬ রামশন্কর দ্বেবরায়। 

কষ্ণদেবের পর রামশঙ্কর দেবরায় এই বংশের প্রতিনিধি হন। 

'ীহার সময়ে মামুদ্মাহী পরগণা তিন অংশে বিভক্ত হয়। মহেন্ত্রশঙ্কর 

ও রামশঙ্কর প্রত্যেকে তাহার! রাজ্যের ছয় আনা অংশ প্রাপ্ত হন এবং 

গোবিন্দচন্ত্র অবশিষ্ট সিকি অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর মহেন্্- 



বশোহর--নলডাঙ্গা রাজবংশ । ২১৯ 

শঙ্কর ও গোবিনের উত্তরাধিকারীগণের জমিদারী নড়াইলের জমীদারগণ 

ক্রয় করেন। রামশঙ্করর বংশধরগণ এখনও তাহাদের জমিদারী তোগ 

করিতেছেন। 

৬ শশিভৃষণ দেবরায়। 

রামশঙ্করের পুত্র শশিভূষণ দেবরায় বিবিধ রাজোচিত গুণে তুষিত 

ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া- 

ছিলেন। তিনি দাতা ও সহ্ৃদয় পুরুষ ছিলেন। তাহার সন্তানাদি না 

হওয়ায় তিনি ইন্দুভূষণকে পোষ্পুত্র গ্রহণ করিয়! বান। 

৩ ইন্দুভূষণ দ্েবরায়। 

শশিভৃষণের দেহান্তে তাহার দত্তকপুল্র ইন্দূভুষণ দেবরায় রাজ্যাভিষিক্ত 

হন। তিনি অসীম প্রতিভাশালী, পরিশ্রমী, উদ্ভোগী ও ধীমান পুরুষ 

ছিলেন। তিনি জনদাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমে্টের নিকট বিশেষ সম্মান 
'ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি অনেক সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন | 

তিনি প্রজাবংদল ছিলেন; অধিকন্তু প্রজাপুঞ্জের উন্নতিকন্লে অর্থ ব্যয় 

করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজকাধ্য পরিদর্শন করিতেন এবং বিষয় 

বুদ্ধির প্রাথর্য্যে সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। গবর্ণমেণ্ট তাহার 

গুণের পুর্কারস্বর্ূপ ১৮৬০ থুঃ ইন্দুভূষণকে “রাজা” উপাধি সম্মানে 

সম্মানিত করেন।. ১৮৮৫ খৃঃ রাজা ইন্দূভূষণ দেবরায় দেহত্যাগ করিয়া- 

(ছেন। তিনি অপুত্রক থাকায় প্রমথভূষণকে গোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া বান। 
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প্রমথভূধণ দ্েবরায়। 

ইন্দুভূধণের পরলোকান্তে ১৮৮৫ খুঃ তদীয় পোষাপুন্র রাজা শ্রীযুক্ত 
গ্রমথভূষণ দেবরায় বাহাছুর রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছেন। ইহার 
নাবালক সময় বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব. ওয়ার্ডনের তত্বাবধানে ছিল; 

অতঃপর বয়ংপ্রাপ্ত হইয! ইনি জমিদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। 

পল্লীগ্রামবাসী ভূস্বামীবৃন্দের মধ্যে ইনি একজন গ্রতিভাশালী ও শান্তিপ্রিয় 

জমিদার । গ্রজাপুঞ্জের সাধারণ হিতকরকার্্যে ইনি অর্থ ব্যর ও শ্রমস্বীকার. 

করিতে কুষ্ঠিত হন না। ইনি প্রজার ও জেলার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট। 

গবর্ণমেন্টের নিকট ইনি প্রভৃত সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নানা বিষয়ে ইহীর যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ গ্রহণ 

করেন। ১৯১০ খুঃ স্বগীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বৃতি ভাণ্ডার 

রাজ! বাহাঢুর এক সহত্র টাকা দান করিষ্নাছেন। ১৯১৩ থু? ইংরাজী 
নব বর্ষ উপলক্ষে প্রমথভূষণ বাক্তিগত “রাজ! বাহাদুর” উপাধি সম্মানে 

ভূষিত হইয়াছেন। ১৯১৩ থৃঃ ২৫শে নভেম্বর বঙ্গের জনপ্রিয় প্রথম 

গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কলিকাতার লাটভবনে এক বৃহৎ 

দরবার করিয়া ইহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। 

“্শোহর মোটর সারিদ কোম্পানী লিমিটেড”. নামে বে একটি 

কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বদেশহিতৈষী রাজা বাহাদুর এই শুভ, 

অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক এবং যশোহরের স্থপ্রসিদ্ধ উকীল রায় - শ্রীযুক্ত. 

যছুনাথ মজুমদার বাহাদুর ইহার সম্পাদক । - রাজা বাহাদুর অমায়িক, 

দয়াবান, দাতি। ধন্ম্পরায়ণ, প্রতিভাশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইনি নানা 

বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন করিয়। সমাজে গণ্য হইয়া বংশের গৌরব. 

বৃদ্ধি করিতেছেন। .. 
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বর্ধমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গিধিনা গ্রামে এই বংশের পূর্ব 

পুরুষগণের নিবাঁদ ছিল। ইহার! জাতিতে উত্তর রাটীয় কায়স্থ। 

৬ রামদাস গজদানী | 

এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ রামদাস দাস মাতার দানপাগর শ্রাদ্ধ 

গজদান করায় গজদানী উপাধি প্রাপ্ত হন। রামদাদ গজদানীর তিন 

পুত্র-অনন্ত, ধনন্ত ও শিবরাম। 

জ্যেষ্ঠ অনন্তের পুত্র ধরাধর। তীহার দুই পুত্ররাঁমলোচন ও 

সুধাকর দাস। 

রামলোচনের পুত্রের নাম কৃষণচন্্র, তাহার পুত্র লক্ষণ; তপুত্র বল্সী 

নন্দকিশোর দিল্লীতে সমাট আরঙ্গজজেবের সভায় কোন উচ্চপদে নিৃক্ত 

ছিলেন। তিনি বনী উপাধি ও বঙ্গদেশে অনেক জার়গীর গ্রাপু হন। 

তাহার পুত্র কিরণচন্ত্, তংপুত্র রামনাথ, তংপুত্র লক্গীকান্ত। নবাব 

ুর্শিদকুলি খা লক্গীকান্তের জায়গীরগুলি লইয়! মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা় 

নূতন জায়গীর গ্রদান করেন। হার পুত্র গ্রাণনাথ ; তৎপুত্র শ্রীনাথের 

অবস্থা মন্দ হওয়ায় তিনি রাজা সীতারামের সরকারে বৃত্তি প্রাপ্ত হইনেন। 

শ্নাথের পুত্র বৃন্দাবন, তৎপুত্র কৃষ্ণবললুভ, তপুত্র মদন, তৎপুত্র শোতা- 

রাম, তৎপুত্র কুড়ারাম; তৎপুত্র রাধাচরণ দাম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সময়ে 
ুখ্যাতির মহিত লবজজের কার্য করেন। তাহার তিন পুত্র_-জ্গমোহন, 
কৃষ্ণমোহণ ও হরিমোহন। কৃষ্ণমোহন হুগলীর উকীল ছিলেন। তাহার 
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দুই পুত্র-বাজীবলোচন ও রামলোচন দাস। রাঁজীবলোচন সেরেস্তাদার 
ও রামলোচন মুন্সেফ্ ছিলেন। 

জ্যেষ্ঠ রাজীবলোচনের ছুই পুত্র গ্তামীচরণ ও কৈলাসচরণ। শ্ঠামা- 

চরণ মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ। তাহার ছুই পুত্র কুঞ্জবিহারী ও 

বিপিনবিহারী। কুঞ্জবিহারী, বি-এল উকীল এবং বিপিনবিহারী চিত্রকর। 

ইহার পুত্র মণীন্রনাথ দাস, বি-এ। 

রুষ্ণমোহনের দ্বিতীয় পুত্র রামলোচনের ছয় পুত্র- চন্দ্রশেখর, যছুনাথ, 

উপেন্্রনাথ, দেবেন্রনাঁথ, মহেন্্নাথ ও সতোন্দ্রনাথ। 

রামলোচনের জ্োষ্ঠ পুত্র চন্দ্রশেথর দাঁস “বি-সি-ই”। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হইয়া! ডিষ্টাকট ইপ্রিনিয়ার পদে নিযৃক্ত হন। ইহীর পুত্র অমরেন্তরনাথ দাস 

এম-এ একজন স্ুপ্রসিদ্ধ ডেপুটা মাজিষ্রেট। 
_ রামলোচনের দ্বিতীয় পুত্র যছুনাথ দাস বি-এল একজন সবজজ।, 

ইহার পুত্র শৈলেন্ত্রনাথ দাঁস। 

রামলোচনের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস এল-এম-এম্। ইহার 
পুত্র যোতীন্দ্রনাথ দাস বি-এ। 

রামলোচনের চতুর্থ পুত্র দেবেন্রনাথ দান বি-এল, বাঁকীপুরের ই | 
ইহার পুত্র অচলেন্ত্রনাথ দীস। 

রামলোচনের পঞ্চম পুত্র মহেন্দ্রনাথ দাস বি-এল, মেদিনীপুরের 

উকীল। ইহার পুত্র কালীপদ দাস। 

রাঁমলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ দান এম-এবি-এল প্রতিযোগীতা 

পরীক্ষায় অতি স্থান অধিকার করিয়া! ডেপুটা মাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত 

হন। ইনি সাধারণের হিতকার্য্যের অনুরাগী বলিয়। জনসাধারণের গ্রশং 

ভাজন হইয়াছেন। ইহার পাঁচ পুত্র_ হীরেজ্ুনাথ, হরেন্্রনাথ, নি 
নারায়ণ, কিরণচন্ত্র ও জ্যোতক্নাকুমার দাস। 

রামদাম গজনানীর পৌত্র ধরাধরের কনিষ্টপুত্র নুধাকার, তংপুক্র 
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নীলান্বর, তংপুত্র রত্তাকর, তৎপুক্র হিমকর; তৎপুল্র রামদাস রাজমহলের 

নবাব সরকারের সেরেস্তায় কোন রাজপদে বিচক্ষণতার সহিত কার্ধ্য 

করিয়া “বিশ্বীস” উপাধি লাভ করেন। 

রামদাসের পুত্র হরিশ্ন্ত্র বিশ্বাস রাজমহলের নবাব সরকারের কোন 

উচ্চপদে সমাসীন হইগ্না “রায়-রাইয়া” উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি, 

মু্লমান শাসনকালে উচ্চপদ ও সাতিশর সম্মানের পরিচয় ছিল। 

৬ উদ্য়নারায়ণ রায়। 

হরিশ্তন্দরের পুল উদয়নারায়ণ রায় প্রথমে রাজমহলে পিতৃপদ প্রাপ্ত 

হইয়। পরায়-রণইরা” উপাধিতে ভূষিত হন। তাহার কা্যকুশলতা দেখিয়া 

করপক্ষ তাহাকে ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খার অধীনে প্রেরণ করেন। 

১৬৫৫ খু তিনি ঢাকা হইতে তূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজন্ব- 

সংক্রান্ত কম্মচারী নিষুক্ত হইয়! তথায় প্রেরিত হন। অতঃপর তিনি 

ভূষণার নিকটবন্তী গোপালপুরে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। ক্রমে 

তিনি ভূষণার মন্গিকট একখানি তালুক এবং মহম্মদপুরের নিকট মহমদপুর 

জোত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ বদ্ধমান জেলার, 

অন্তঃপাতী কাটোয় মহকুমার অধীন মহিপতিপুর গ্রামে এক কুলীনের 

কন্ঠার পাঁণিগ্রহণ করেন। তাহার ছুই পুন্র--রাজ! সীতারাম রায় ও- 

লক্দমীনারায়ণ রায় । 

৬ সীতারাম রায়। 

রাজা নীতারাম রার ১৬৫৭ খৃঃ মাতুলালয়ে জগ করেন। তিনি 

টাকায় আরবী ও পারসী ভাষ! শিক্ষার সময় সৈনিকদলে গিয়া অন্তর 
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বিদ্যাও শিক্ষা করেন। ঢাকার তদানীন্তন নবাব সায়েস্ত। খা! তাহার 

অস্ত্র পরিচালনার কৌশল দেখিয়! তাহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। 

সেই সময়ে ফতেয়াবাদে করিম খ৭ নামক একজন পাঠান বিদ্রোহী হইলে, 

নবাব সায়েস্ত। খ! তাহাকে সাত ভাজার পদাতিক ঢালী সৈন্স ও তিন 

ভাঁজার অশ্বারোহী সৈন্ভ দিয়া করিম খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 

তারাম সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, নবাব তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া 

ভুষণার অধীন নলদী পরগণা জায়গীর প্রদান পূর্বক “রায়-রাইয়া” 
উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর কালীগঞ্গা নদীতীরে হরিহর নগর 

নামে এক নৃতন নগর ও বাসভবন নির্মিত হয়। দেবালয় নির্মিত হইয়া 
৬ শ্রীধরনারাঁয়ণ শীলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পিতামাতার বিয়োগান্তে তাহাদের 

স্মরণার্থ তিনি একটি বুহৎ পুষঙ্ষরিণী খনন করাইয়াছিলেন। তদনস্তর 
তিনি বৈদ্যনাথ, গয়া, কাণা, প্রয়াগ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি 

তীর্ঘস্থান পর্যটন করিয়া মোগল রাজধানী দিল্লীনগরে সমাট আরঙ্গজেবের 

দরবারে উপস্থিত হন। তংকালে আসামী, আরাকানী ও গর্ভ গীজদিগের 

অত্যাচারে নিয়বঙ্গে প্রায় লোক বাম করিতে পারিত না। সেইজন্য 

সমাট আরঙ্গজেব তীহাকে “রাজা” উপাধি দিয়া নিয় বঙ্গের আবাদী 

সনন্দ প্রদান করেন। অনন্তর সীতারাম মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাব 

মু্শিদকুলি খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, নবাব তাহাকে গড় বেষ্টিত 

বাটি নির্মাণ ও অত্যাচার নিবারণ জন্য সৈম্ত রাঁখিবার অনুমতি প্রদান 

করেন। অতঃপর তিনি ১৬৯৮খুঃ নারায়ণপুর নামক স্থানে রাজধানী 

মনোনীত করেন; কিন্তু তথায় মহম্মদ আলি নামে একজন মুমলমানের 

বাস থাকায় তাহার নামানুসারে ন্গরের নাম মহম্মদপুর হইয়াছে। 

সীতারাম ভূগ হইতে « লক্মীনারায়ণ শীলা প্রাপ্ত হইয়! উহা প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার পিতার নামানুসারে উদয়গঞ্জের খাল ও বাজার হয়। 

তিনি কানাইপুরে ৮ ক্কষ্চবলরাম বিগ্রহ সংস্থাপিত করেন। তাঁহার 
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বাঁজধানীতে অনেকগুলি দেবদেবী প্রতিষিত আছেন। এই মকল 

দেবতার নামে তিনি যে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান, তাহা 

অদ্যাপি রহিয়াছে। নাটোরের মহারাজ শ্রীবুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় 

মেবাইতরূপে দেই কল সম্পত্তি অধিকার করিয়া দেবসেবা পরিচালনা 

করিতেছেন। সীতারামের প্রতিষ্ঠিত ৬ কুষ্ণবিগ্রহ এখনও দীঘাপতিয়ার 

রাজভবনে আছেন। দ্বাদশ ভূ'ইয়ার মধ্যে অনেকের জমিদারী তিনি 
অধিকার করেন। নলডাঙ্গা রাজবংশের মামুদ্সাহী পরগণার কিয়দংশ 

তাহার হস্তগত হয়। তাহার জমিদারী যশোহর, ফরিদপুর খুলনা, 

বরিশাল, নদীয়া ও পাবনা জেলায় ছিল। চীঁচড়ার রাজ! মনোহর রায় 

তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন; তজ্জন্ত সীতারামও তাহার রাজ্য 

আক্রমণ করির়াছিলেন। তিনি স্বীয় জমিদাঁরীর মধ্যে পুষ্করিণী, রাস্তা, 

বাজার, বন্দর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গ্রজাগণকে নানাপ্রকারে 

সাহাব্য করিতেন। তিনি বিবিধ জাতীয় প্ররুতিপুঞ্জের মধ্যে শাস্তি ও 

একতা স্থাপন করেন। তিনি অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের প্রতি যথেষ্ট 

সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তীহার জমিদারীতে বহুদংখ্যক চতুষ্পাঠী, 
পাঠশালা ও মোকতাব ছিল। তিনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ও নিজ 
কর্মনচারীদিগকে অনেক ভূসম্পন্তি দান করেন। তাহার দানশীলতা, 

সত্যবাদিতা, স্ায়নিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা প্রসিদ্ধ ছিল। ভূষণাঁর ফৌজদার 
'আবুতরাপ, সীতারামের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহার নিকট হইতে রাজস্ব 

আদায়ের জন্য নবাব মুর্শিদকুলি থাকে অনুরোধ করেন। অনন্তর 

নবাব তীহার নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য আদেশ করিয়া- 

ছিলেন। নেই সুত্রে আবুতরাপের সহিত বুদ্ধ উপস্থিত হইলে 

সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতী ভূষণার যুদ্ধে ফৌজদারের শিরচ্ছেদ 
করেন। এই সময়ে নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুননন রায়, 

সীতারাঁমের ব্বাজ্য প্রাপ্তির লোভে নবাবের দরবারে তাহার নিন্ধা 
ক! 
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করিতেন। অতঃপর নবাব তদীয় কর্মুচারী রঘুনন্দন ও তাহার জ্যেষ্ঠ 

ভ্রাতা রামজীবনকে স্ুবেদারী সৈম্তের সহিত সেনাপতি সিংহরাম 

সাহকে সীতারামের নিধনার্থ মহন্মদপুরে প্রেরণ ' করেন। রাজা 

রামজীবন ও রঘুনন্দনের কুটাল চক্রান্তে সেনাপতি মেনাহাতী মহম্মদ- 

পুরে অন্তায়ূপে নিহত হন। অতঃপর রজনীঘোগে মুদলমানবাহিনী 

সীতারামের রাজধানী আক্রমণ করিলে 5 সীতারাম বন্দী 
হন। তিনি নৈশ যুদ্ধে রাহুগ্রাসে পতিত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হন 

এবং মনেই স্থানেই ১৭১৫ থুঃ রাজ! সীতারাম রায়ের ঘৃত্যু হয়। সীতা- 

রামের পতনের পর ১৭২০ ুঃ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ, রামভীবনকে উপযুক্ত 

ব্যক্তি বিবেচনা করিয়।৷ সীতারামের বিশাল রাজের অধিকাংশ তাহার 

সহিত বন্দোবস্ত করেন। তাহার জমিদারীর কতকগুলি পরগণা 

পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ দিংহ ক্রয় করেন। সাহ-উজিয়াল 

প্রভৃতি পরগণা দিঘাপতিয়ারাজ নীলামে ক্রয় করেন। সাতৈল প্রভৃতি 

পরগণা শ্রীরামপুরের গোস্বামীগণ ক্রয় কবেন। নলদী পরগণা ঢাকার 

নবাব ক্রয় করেন। দিঘালিরা প্রভৃতি পরগণা চীচড়ার রাজা ক্রয় 

করেন। তেলিহাটি, রোকনপুর প্রভৃতি পরগণা নড়াইলের কালী- 

শঙ্কর রায় নীলামে ক্রয় করেন। খড়েয়! পরগণী। কলিকাতার হাটখোলার 

দত্তগণ এবং মজিলপুর পরগণা রাণী রাসমণী ক্রয় করেন। বেলগাছি 

পরগণা নলভাঙ্গার রাজা ক্রয় করেন। অন্তান্ত পরগণা জমীদারগণ ক্রয় 
করিয়াছিলেন। সীতারামের পাঁচ বিবাহ হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার 

অন্তর্গত দাসপালসা গ্রামে সরল ঘোষের কন্তু। কমলার সহিত প্রথম 

বিবাহ হয়; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।, অগ্রদ্থীপের নিকটবর্তী পাটুলীতে 

তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। মধ্যমী ্ ্ীর গর্ভে শ্ঠামন্ুন্দর ও সুর- 

নারায়ণ নামে ছুই পুক্র জন্মগ্রহণ করেন। ভূষণার অধীন ইদিলপুর 
গ্রামে তৃতীয়বার বিবাহ হইয়াছিল। তৃতীয়া পড়ীর গর্ভে রামদেব ও 
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জয়দেব নামে ছুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তীহার! নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক 

গমন করেন। সীতারামের জীবদ্দশায় বসন্তরোগে তাহার, চতুর্থ ও 

পঞ্চম স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। 
শপ পাস 

৬ প্রেমনারায়ণ রায়। 

সীতারামের মধ্াম পুত্র সুরনারায়ণ রায়ের পুত্র গ্রেমনারায়ণ বলায় এই 

বংশের প্রতিনিধি হন। যৎকালে প্রাতঃম্মরণীয়। রাণী ভবানী নাটোরের 
রাজকার্ধা পরিচালন! করিতেছিলেন ; সেই সময়ে বৃটীশরাজের চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্ত আরন্ত হয়। তখন রাণী ভবানী, লীতারামের সমগ্র জমিদারী 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া! লইয়াছিলেন। পরিশেষে রাণী ভবানী, 

প্রেমনারারণকে নলদী ও সাঁতৈর পরগণার মধ্যে তাহার ভরণপোষণের 

জন্য কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত 

শিরালজোড় গ্রাঁমে ভগবানচন্দ্র দাসের কন্তাকে বিবাহ করিম্মাছিলেন। 

৬ নবকুমার রায় । 
প্রেমনারায়ণের পুশ্র রাধাকান্ত রাঁয়। তাহার পুত্র নবকুমার ও কন্তা 

আলোকমণি। নাটোরের পতন সময়ে যখন মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের 

জমিদারী রাজস্ব দায়ে বিক্রয় হইতেছিল; তখন দেওয়ান গঞ্গাগোবিন্দ 

সিংহ নলদী পরগণ! ক্রয় করেন। তিনি সীতারামের বংশধরগণের 

ুর্গতির অবস্থা ভাত হইয়া তাহার বংশধরগণরে বার্ষিক দ্বাদশ. শত 

টাকা বৃত্তি দান 'করিতেন। এ্ঈবৃত্ি নবকুমার রায়ের. সময়ে ছয় শত 
টাকা ছিল; পরে নবকুমারের বৃদ্ধীবস্থায় ৩৬* টাকায় পরিণত. হয় । 

এক্ষণে এই বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। ধাহাদিগেব পূর্বপুরুষগণের বাধিক আয় 
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৮ লক্ষ টাকা ছিল, অৃষ্টচক্রে কালের প্রভাবে অধুনা তাহাদের অবস্থা 

অতি শোচনীয় হইয়াছে। মহম্মপুরের প্রকাণ্ড ভগ্নীবশেষ ভিন্ন এই 
প্রাচীন বংশের গৌরবের স্ৃতি আর কিছুই নাই। 

৬ লক্ষমীনারায়ণ রাঁয়। 

সীতারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষীনারায়ণ রায় মুদলমানদিগের সহিত 

যুদ্ধ আরন্ত হইবার পূর্বে মহম্মদপুর পরিত্যাগ পূর্বক হরিহর নগর 
পলায়ন করিয়া তথাঁকার বাটিতে বাম করিতেন। তিনি অতি সরল 

প্রকৃতির লোক ছিলেন। জোষ্টের হ্যায় রাজোর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি 
ছিল না। তাহার চারিপুত্র--যছুনাথ, নরনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও বিজয়- 

নারায়ণ রাঁয়। 

লক্ষীনারায়ণের মধ্যমপুত্র নরনারায়ণ রায়ের দুই পুনত্র* মনন্ুখঠাদ ও 

নেহালচাদ রায়। 

জ্যেষ্ঠ মনস্থুখচীদের তিনপুত্র-_রঘুনাথ, রমানাথ ও প্রাণনাথ রায়। 

মধ্যম রমানাথের দুই পুত্র-কমলাকান্ত ও মাধবচন্ত্র রায়। 

নরনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র নেহালটীদের পোষ্যপুত্র কৃষ্ণকান্ত রায়ের 

ঢুই পুত্র গুরুদয়াল ও চৈত্ন্ঘচরণ রায়। কনিষ্ঠ চৈতন্তচরণের ছুই 

পুত্র-হ্র্যনাথ ও দেবনাথ রায়। লক্ষ্মীনারায়ণের শেষ বংশধর দেব- 

নাথের অবস্থাও ভাল নহে। ইনি হরিহর নগরের বাটিতে বাম করেন। 

ইহার পৈতৃক ঠাকুর ৬ প্রীধর জীউ এখনও বিদ্যমান আছেন। দেব- 

নাঁথের সামান্ক মম্প্তি আছে, ভাহার্তেই কোন ক্রমে গ্রাদাচ্ছাদন চলিয়। 
থাঞজে।, | 
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৬ শিবরাম রায়। 

রামদাস গজদানীর কনিষ্ঠ পুত্র শিবরামের বংশে পঞ্চম পুরুষ নিয় 
অশৌোকরাম দানের জন্ম হয়। তাহার পুত্র বল্পভরাম। তৎপুত্র বীরততর 

নবাব মুর্শিদকুলি খার অধীনে মুর্শিদাবাদে কার্ধ্য করিতেন। তিনি নবাব 

সাহসুজার সভাদদ থাকিয়া বহু ভূসম্পত্তি ও “সরকার” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

বীরভদ্রের পুত্র দয়ালচন্ত্র সরকার মেদিনীপুর জেলায় ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত 

হইয়া! তথায় অবস্থিতি করেন। 

দয়ালচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র সরকারের ছুই পুত্র শ্যামাচরণ ও গুরু প্রসাদ । 

জ্যেষ্ঠ শ্তামাচরণের পুন্র টাকারাম, তংপুত্র শ্রীকান্ত, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্্র। 

তাহার পুত্র পূর্ণচন্্র মুন্সেফ, ছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত পৃথীশনারায়ণ 

সরকার। 

রামচন্দ্রেরকনিষ্ঠ পুব গুরুপ্রসাদের পুত্র ব্রজমোহন, তৎপুত্র কৃষ্ণ- 

মোহন। তীহার ছুই পুত্র -যাঁদবচন্্র ও উদয়চন্্র সরকার । 

জোঠ যাঁদবচন্দরের পুন্র কালীচরণ সরকার গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন্ 

ভোগ করিতেছেন। তাহার ছুই পুত্র--সতীশচন্ত্র ও হেমচন্ত্র সরকার । 

কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র উদয়চন্ত্রের ছয় পুত্র--কালীকিস্কর, বরদা 

গ্রসাদ, চন্ত্রশেখর, ছুর্ীচরণ, সারদাপ্রমাদ ও অন্নদাপ্রমাদ সরকার । 

উদয়চন্ত্রের জোষ্টপুত্র কালীকিস্করের তিন পুত্র--শরচ্চন্ত্র, দরিংচন্্র ও 

মন্মথকুমার সরকার । 

উদয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত চন্্রশেখর- সরকার প্রবেশিকা! হইতে 

এম-এ পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় প্রঞ্নম দশ জনের নিয়ে হন নাই। বি-এ, 

এম-এ, এবং বি-এল পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। 

ইনি ভাঁগলপুরের গবর্ণমেণ্ট উকীল ছিলেন ; এক্ষণে সেই পদ পরিত্যাগ 

করিয়া স্বাধীনভাবে ওকালতী করিতেছেন। ইনি তথাকার একজন 
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প্রধান উককীল। ইহার পাঁচপুত্র-যামিনীমোহন বি-এ, যোতীন্ত্রমোহন, 

দৌরীন্রমোহন, ভুপেন্রমোহন ও নৃপেন্্রমোহন মরকার। 

উদয়চ্রের চতুর পুত শ্রীযুক্ত দর্দাচরণ সরকার এণ্টান্প, 'এফ-এ ও 

বি-এ পরীক্ষার গ্রথম স্থান অধিকার করেন। 

উদরচন্জের পঞ্চম পুত শ্রীযুক্ত সারদাপ্রাদ সরকার এণ্টান্ন হইতে 

এম-এ পর্যন্ত কল পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার পূর্বক প্রতিযোগীতা 

পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতির 

সহিত রাজকার্ধয করিতেছেন। 
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বঙ্গের গ্রথম হিন্দুরাজ! আদিশূর ইন্দ্র্জ করিতে তৎকালে বঙ্গদেশে 

শান্ত্রবিং পণ্তিত ব্রাহ্মণ না! পাওয়ায় কান্যকুজাধিপতি রাজা বীরসিংহ 

দেবের সহিত গীতি করিয়া তদদেশীয় বেদক্ঞ ভ্টুনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহ্ষ 

বেদগঙ্ ও ছান্দড় নামক পঞ্জজন সুপগ্তিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। 

তাহাদের সতিভ মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বনু, কালিদাস মিত্র, দশরথ গুহ 

ও পুরুষোত্তম দর নামে পঞ্চজন কারস্থ অনুচর আগমন করিয়াছিলেন । 

শেষোক্ত পুরুধোন্তম দত্ত যশোর জেলার অন্তত নড়াইলের জমিদার- 

গণের আদিপুরুঘ। তিনি প্রথমে হাবড়া জেলার অন্তত বালি গ্রামে 

বাদ করেন। ঘটকের মতে, ইহারা বালির দত্ত এবং কারস্থ গোঠীপতি 
বলিয়া পরিচিত। 

৬ মদনগোপাল দণ্ত। 

১৭৫১ থ; বঙ্গদেশে বর্গীদিগের অত্যাচার সময় ইহাদের একজন পূর্ব 
পুরুষ বালি হইতে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত চৌরা গ্রামে গিয়া বাম করেন। 
এই বংশোস্ভৰ জনৈক পূর্বপুরুষ মদনগোগাল দত্ত বছদিবস মুর্শিদাবাদের 

নবাব দরকারে কর্ম করিয়াছিলেন। তৎগরে বাণিজোর দ্বারা বিভ্বশানী 
হন। অতঃপর তিনি চৌরা গ্রাম হইতে বর্গীদিগের ভয়ে পলায়নপূর্বক 
নড়াইল আসিয়া বসতি করেন। তাহার পুন্র--রামদেব ও রামগোবিনদ । 

মদনগোপালের কনিষ্ পুত্র রামগোবিন দত্ত বাটাতে অবস্থিতি পূর্বাক 

বাবায় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি জীবনের সুদীর্ঘকাঁল 
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ধর্মচর্ায় ও ধর্থানুষ্ঠানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার চারি, 

পুত্রস্রামানন্দ, রূপরাম, কুদ্ররাম ও গঙ্গারাম দত্ত । 

৬ রূপরাম দর্ত। 

রামগোবিনের মধ্যম পুক্র রূপরাম দত্ত নাটোররাঁজের মোক্তীর পদে. 

নিধুক্ত হইয়! মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে প্রেরিত হন। ১৭৯১ খুঃ 

তিনি নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্চ রায়ের অধীনে ১৪৮২ টাকার 

যশোহরে একটি জমা গ্রহণ করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী, উদ্ভোগী, 

স্বব্মসেবী ও ধার্দিক পুরুষ ছিলেন। ১৮২ খুঃ রূপরাম দত্ত লোকান্তরে 

গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে নন্দকিশোয়, কালীশঙ্কর ও রামনিধি নামে 
তিনটি পুন্ত সন্তান রাখিয়া যান। 

পপি 

« কালীশঙ্কর রায় । 

রূপরামের মধ্যম পুত্র কালীশঙ্কর রায় নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানের 

কার্য করিতেন। ব্রিটাশরাজের চিরস্থায়ী বন্দোবান্তের সময় নাটোর- 
রাজের অধীনে ভূষণা জমিদারী তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল । 
সেই সময়ে ১৭৯৫ থৃঃ বাকী রাজস্ব দায়ে নাটোররাজের পরগণা সকল 

নীলামে বিক্রয় হইতে আরন্ত হইলে তিনি তেলিহাটা, বিনোদপুর, বূপাবাদ 

থালিয়া ও পোক্তানী পরগণা! ক্রয় করেন; এতত্ব্যতীত ১৭৯৯ খুঃ অন্ঠান্ত 

কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণাও তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮০* খুঃ কালী- 

শঙ্করের বিরুদ্ধে ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানী মোকর্দমা করিয়া তাহাকে রাজস্ব 
অনাদায়ের জন্য কায়ারুদ্ধ করেন। চারি বর পরে কিছু টাঁক1 রাজস্ব 

দিয়া মোকর্দমা মিটাইয়! কালীশঙ্কর মুক্তি প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি 
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নড়াইল গ্রামে বাস গ্রহণ করেন। ১৮০৬ খুঃ তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব 
বাবরজঙ্গের নিকট হইতে “রায়” উপাধি প্রাপ্ত হন) তদবধি এই 
বংশের দত্ত উপাধি লোপ হইয়াছে । তাহার জীবিতকালে ছুইটী পুত্রের 

মৃত্যু হওয়ায়, কালীশঙ্কর ১৮২০ খৃঃ ৬ বারাণদীধামে গিয়া অবস্থিতি 
করেন। তথায় তিনি কয়েকখানি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি 

অসাধারণ প্রতিভা ও গুণসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় 

শতাধিক ভূম্পত্তি রাখিয়া যান। ১৮৩৪ থুঃ ৯ বংদর বয়সে কালী- 
শঙ্কর রায় পুণ্যভূমি ৬ বারাণসীধামে শিবত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার দুই পুত্র 
রামনারায়ণ রায় ও জয়নারায়ণ রায় হইতে নড়াইলের বর্তমান জমীদার- 

বংশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে । 

৬ রামনারায়ণ রায়। 

কালীশঙ্করের জোষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ রায় পিতার পরিবর্তে কিছুদিন 

দেওয়ানী কারাগারে বাদ করিয়া তাহাকে কতিপয় ধর্ধানুষ্ঠানের অবসর 

দেওয়ায় তিনি অধিকাংশ সম্পত্তি রামনারায়ণকে উইল করিপ্না যান। 

তিনি ধীমান, কার্ধ্যপটু, স্বজাতিপ্রির ও সহৃদয় ছিলেন। ১৮২৭ খু 

পিতার জীবিতকালে রামনারায়ণ রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি 

মৃত্যুকালে রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান। 
শসপপেসপী পপ 

৬ রামরতন রায়। 

রামনারায়ণের দেহান্তে তদীয় জোষ্ঠ পুত্র স্বনামখ্যাত রামরতন রায় 

বিষয় সম্পত্তির প্রতিনিধি হন। অতঃপর কালীশঙ্করের উইল সম্বন্ধে 

রাঁমনারায়ণের পুত্র রামরতন এবং জয়নারায়ণের পুত্র গুরুদাস এই ছুই 
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জনের মধ্যে 8৪ লক্ষ টাকার দাবিতে ১৮৪৭ খঃ অক্টোবর মাসে 

একটি মোকদদা উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ থ্ঃ গুরুদাদ রায় জজ 
আদালতে এ মোকপ্দিমার অক্কতকাধধ্য হন। অতঃপর ১৮৬১ থঃ গুরুদাস 

কলিকাতার তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে জয়লাঁত করেন। 

পরিশেষে বিলাতের গ্রিভি-কাউন্সিলে এই মোকর্দিমা উপস্থিত হইয়াছিল; 

কিন্ত নিষ্পস্ত হইবার পূর্বে উভয় পক্ষ মোকর্দমা আপোষে মীমাংসা 

করিরাছিলেন। রামরতন মামুদসাহী পরগণার দ্বাদশ আনা অংশ প্রাপ্ত 

হন এবং অন্ঠান্ত জমিদারী ক্রর কারয়া ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। নীল- 
করের অত্যাচার সময়ে নড়াইলের জমীদারবংশে মধ্যাঙর-স্যা সদৃশ 

রামরতন রায় জমিদারী পরিচালনা করিতেন। নীলকর নিপীড়িত 

প্রজার ছুঃখে তীহার হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি তাহার দুইজন প্রধান: 

মোক্তার ঘশোহর জেলার অন্তর্গত কালিরা-নিবাণী গিরিধর মেন ও 

পাবনা জেলার অন্তর্গত আড়পাড়া-নিবাণী জগতচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, 

বাটার কর্মচারী ব্রজকিশোর সরকার, মৃত্বাপ্য় সরকার প্রভৃতির সহিত 

পরামর্শ করিয়া রামরতন নীলকর অত্যাচার নিবারণের জন্ত কঠোর 

পরিশ্রম ও বন্ধ অর্থ বার করেন। তিনি সাধারণ “রতন রায়” নামেই 

পরিচিত ছিলেন। যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, পাবনা, নদীয়া, চব্বিশ- 

পরগণা, হুগলী, মুজাপুর ও বারাণদী গ্রভৃতি জেলায় ভূম্পত্তি রাখিয়া 

যান। তিনি অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, শ্রমশীল, প্রতিভাশালী ও নিষ্ঠাবান 

পুরুষ ছিলেন। ১৮৬৭ খু: স্থপ্রদিদ্ধ জমিদার রামরতন রায় আনুমানিক 
৭৫ বসর বয়সে মানবলীল! সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটা 

উপযুক্ত পুত্র চন্ত্রকুমার ও কালীগ্রসন্নকে রাখিয়া যান। তাহার! গিতৃ- 

শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমারোহের সহিত সমাপন করিয়াছিলেন। 
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৬ চক্্রকুমার রায় । 

 রামরতনের জোস্পুত্র চন্ত্ীকুমার রায় সাধারণের প্রতি সাহাধা বিতরণ 
করিতেন। পঙ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিগণের প্রতিও তাহার দয়ার ও আন্ু- 

কুল্যের ক্রুটা ছিল না। সনাতন হিন্দু শান্গের প্রতি তাহার প্রগা 

আসক্তি ছিল। তিনি অমায়িক, বদান্ত, ধর্ম্পরায়ণ ও প্রতিভাশালী 

ব্ক্তি ছিলেন। তিনি পুরাতনের ভক্ত, উদারচরিত ও লোকবংসল 

ছিলেন। হিন্দু সমাজের প্রতি তাহার প্রীতি ছিল। তাঁহার ছুই পুন্র- 
রাজকুমার ও স্থুরেন্রকুমার রায়। 

« রাঁজকুমার রায়। 

চন্দ্রকুমারের জো পুত্র নড়াইলের অন্যতম জমিদার রাজকুমার রায় 

পূর্বপুরুষগণের ন্যায় সদ্গ্ুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি গ্রজারঞ্জন জমিদার 

ছিলেন। তাহার চরিত্রে পুরাতন বাঙ্গালার মনুয্ত্ব ও মহত্ব সম্যক 

পরিস্ুট হইয়াছিল। পুরাতনের পরম ভক্ত হইলেও দেশ কাল পাত্রের 

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি নূতনের প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন নাই। 

তিনি নড়াইলের কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য ওষধালয়, অমুর্ব্েদীয় 

চিকিৎসায়, মংস্কৃত চতুষ্পাটী গ্রভৃতির উন্নতিসাধন বিষয়ে সবিশেষ 

মনোযোগী ছিলেন; তাহার যাতে 'ও অর্থবায়ে এ সকল অনুষ্ঠানের প্রভূত 
উন্নতি হইয়াছে । তিনি জীবনের প্রত্যেক কার্যে বংশের মর্ধ্যাদা রক্ষা 

রুরিবার চেষ্টা করিয়। গিয়াছেন। তিনি দাতা, বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও 

পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। ১৯১২ খুঃ ২৯শে জুলাই স্থপ্রসিদ্ধ জমিদার 
রাজকুমার রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার ছুই পুন্র- 

জীযুক্ত হেমস্তকুমার ও শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায়। 
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৬ কালীপ্রসন্ন রায়। 

রামরতনের কনিষ্ঠ পুন্র কালীপ্রসন্ন রায় পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান: 

এবং সংকার্ধ্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি অতি ধর্মুতীরু ও নিরীহ প্রকৃতির 

লোক ছিলেন। কালীপ্রসন্ন রায় মৃত্যুকালে এক পুত্র শ্রীযুক্ত তূগেন্ত্র- 
কুমার রায়কে রাখিয়া! যান। ইহীর পুত্র শ্রীযুক্ত গোবিনপ্রন্ন ও শ্রীযুক্ত 
্টামাগ্রসন্ন রায় । 

« হরনাথ রায়। 

রামনারায়ণের মধ্যম পুত্র হরনাথ রায় নড়াইল হইতে যশোহর 

পর্য্যন্ত একটি রাস্ত। নিশ্মাণকল্পে বু অর্থ ব্যয় করেন। নানাগ্রকার. 

সানুষ্ঠানে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি একজন সন্্ান্ত ও 

কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আড়ম্বরশূন্য, নিরহস্কার, ধর্মপরায়ণ 

ও উদদারহদয় পুরুষ ছিলেন | গবর্ণমে্ট তীহার গুণের প্রশংসা করিয়া 

হরনাথকে প্রায় বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। ১৮৬৮ খুঃ রায় 

হরনাথ রায় বাহাদুর পরলোকগত হইয়াছেন। তীহার দুইটি পুত্র সন্তান 

জন্মগ্রহণ করেন। হরনাথের জীবিত কালে তাহার জোষ্ঠ পুত্র উমেশ- 

চন্দ্র রায় অকালে গতাস্থ হন। উমেশচন্ত্র মৃত্যুকালে সুরৎকুমার, 

উপেন্্রচন্ত্র ও কিরণচন্ত্র নামে তিন পুণ্র রাখিয়! যান। 

উপেন্ত্রন্দ্রের একমাত্র পুত্র নড়াইলের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত. 

তবেন্্রন্্র রায় ১৯১৩ খুঃ যশোহরে জলের কল নির্মাণকল্নে দুই হাজার, 

পাঁচ শত টাকা দান বরিয়াছেন। | 
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কিরণচন্দ্র রায়। 

রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র রায় বাহাদুর জনসাধারণের মধ্যে ও রাজ- 

ঘরবারে বিশেষ সন্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৯১০ খুঃ ১লা 

জানুয়ারী ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে ইনি প্রায় বাহাদুর” উপাধি সম্মানে 

ভূষিত হন। ১৯১ থুঃ ইনি বঙ্গদেশের প্রধান জমিদার শ্রেণীর অস্তভূক্তি 
হইয়াছেন। ১৯১০ খুঃ স্বর্গীয় ভারত সমাট সপ্তম এডওয়াডের স্থৃতি- 
ভাগারে ইনি চারিশত টাঁকা দান করেন। ইনি জন-রগরন, দয়াশীল, 

স্তায়পরায়ণ ও লোকপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। ইহার পুর শ্রীযুক্ত 

নীলগোপাল ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র রায়। 

হরনাথের কনিষ্ঠ পুল্র কালিদাস রায় পিতার মৃত্যুকালে বর্তমান 

ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র-শ্রীঘুক্ত নরেন্ভৃষণ ও শ্রীযুক্ত নৃগেন্দ্রভূষণ 

বায়। 

১৯১৩ থুঃ ১৬ই জুন নড়াইলের জমিদার শ্রীযুক্ত নরেনত্রভৃষণ রায়ের 

পুল ও মাননীয় শ্রীযুক্ত তূগেন্্রনাথ বস্তুর দৌহিত্র শ্রীমান্ থগেন্্রচন্্র রায় 
বি, এ, মহাশয়ের গুভবিবাহ কলিকাতা সহরে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন 
হইয়াছিল। 

১৯১৪ খ্ঃ নড়াইলের জনপ্রিয় দানশীল জমিদার শ্রীধুক্ত নৃপেন্্ভূষণ 

রায় বিপত্ধীক হইয়াছেন। 

৬ রাঁধাচরণ রায় । 

রামনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাঁচরণ রায় আত্মীকজনের প্রতি 

অকৃত্রিম দয়! ও সহীনুভূতি বশ ইঃ তাহাদের উপকার মাধন ও সাধারণের 
প্রতি সাহাধ্য বিতরণ কর্তেন। তিনি নগরবাসীগণের প্রীতি -ও 
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অনুরাগ লাঁভ করেন। হিন্দশান্ত্রের প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ 

ছিল। ১৮৭১ খৃঃ রাধাচরণ রায় লোকান্তর গমন করেন। তিনি 

মৃত্যুকালে দুইটা উপযুক্ত পু্র যোগেন্ত্রনাথ ও পুলিনবিহারীকে রাখিয়া 

যান। | 

রাঁধাঁচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ রায় সাধারণের নিকট যথেষ্ট খ্যাতি 

অর্জন করেন। তাহার ছয় পুত্র-_যোতীন্রুনাথ, জিতেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ 

নীরেন্দ্রনাথ, গিরীন্ত্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ রায়। 

রাঁধাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র পুলিনবিহারীর তিন পুল্র--বিনোদবিহারী, 

বিজনবিহারী ও শিবশঙ্কর রায়। 

যেগেন্ত্রনাথের জো পুত্র শ্রীযুক্ত যোতীন্তরনাথ রার শ্ুখ্যাতির সহিত 

বিলাতের “সিবিল্ সাডিম্” পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। কোচিন রাজ্যের 

দেওয়ান শ্রীযুক্ত আলবিয়ান্ রাজকুমার বন্দোপাধ্যায়ের স্থানে ইনি দেওয়ান 
পদে নিযুক্ত হইয়া মাতৃ ভূমির গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন। ইনি কাশ্মীরের 
নুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের জামাতা । 

৬ জয়নারায়ণ রায়। 

কালীশঙ্করের কনিষ্ঠ পুভ্র জয়নারায়ণ রায় হইতে নড়াইল জমীদার- 

ংশের দ্বিতীয় শাখার আবির্ভীব হইয়াছে । তিনি নানাবিধ হিতান্ধ- 

টানে উদ্যমশীলতা প্রকাশ করিতেন। তিনি পরোপকারী, মিষ্টভাষী ও 

কর্দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮২২ খুঃ জয়নারায়ণ রায় জীবনলীলা৷ সম্বরণ 

করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে ই পুত্র ছুর্গাদাস ও গুরুদাস রায়কে 

রাখিয়া যান। 

: জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত দাগ রায় নিঃসস্তান অবস্থায় পরলোক- 
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জয়নারায়ণের কনিষ্ট পুত্র গুরুদাস রায় মহাশরের সহিত রামরতন 
রায়ের একটি মোকর্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে পর্বে উল্লেখিত 
হইয়াছে। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র গোবিনচনতরকে রাখিয়া বান। 

গুরুধাসের পুত্র গোবিন্দচন্ত্র রায় অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ ও অপব্যয়ী 
ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাহার ঢুই পুত্র 
যুক্ত জীতেন্ত্রনাথ রায় ও শ্রীঘুক্ত দেবেন্রনাথ রায় নাট্যামোদী ও 
নাটযসাহিত্যান্থরাগী। নাট্যশালার ্রীবৃদ্ধিকল্ে ইহারা অর্থ ব্যয় করিয়া 

থাকেন। | 



কুষঞ্জনগর রাজবংশ । 

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের রাজগণ বঙ্গদেশে বহুকাল 

প্রসিদ্ধ। ইহারা হিন্দু সমাজ্পতি, কুলধর্মের রক্ষক ও গুণীগণের 

উতপাহদাতা। 

বঙ্গেশ্বর আদিশুর কাগ্তকু্জ হইতে যে পঞ্চজন বেদ ব্রাহ্মণ আনয়ন 

করেন, তট্টনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মনেই 

ভটনারায়ণ হইতে কৃষ্ণনগর রাজবংশ সমুদুত। ভট্রনারায়ণ-_নিপু 

_-হলামুধ__হরিহর-কনর্প_বিশ্বন্তর-নরহরি__নারায়ণ--প্রিয়ঙ্কর- 
ধন্াঙ্গ-_তারাপতি--কামদেব--এই দাদশ পুরুষ ক্রমান্বয়ে ১৩৯৯ খুঃ 

পর্য্যন্ত রাজাভোগ করেন। কামদেবের চারিপুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে জোষ্ঠ 

বিশ্বনাথ, দিল্লীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অনুগ্রহে রাজ্যের 

অধিকারী ভন। বিশ্বনাথ__রামচন্ত্র-সুবুদ্ধি- কংসারি_ব্রিলোচন-_ 

ব্ীদার__কাশীনাথ--এই মপ্তপুরুষ ভ্রমে ১৫৯৭ খু; পর্যন্ত জমিদারী 

পরিচালনা করেন। 

৬ কাশীনাথ বন্দোপাধ্যায়। 

বি্পুর ইাদিগের আদি নিবাস ছিল। ত্রিপুরার রাজা, দি্ী্বর 
মমাট, আকবর সাহকে একটি হস্তী রাজন্বরপে প্রদান করেন) সেই 
হস্তী উন্মত্ব হা নদীয়া অঞ্চলে উপদ্রব করিলে কানা বন্দোপাধ্যায় 

তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি আকবর দাহের সময়ে 
বঙ্গদেশের নবাবের দৌরাঝ্মে বিক্রমপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া 

পথিমধ্যে নবাবের মেনানী কর্তৃক নিহত হন। সেই মময়ে কাশীনাথের 
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'আসনস-গ্রসবা বিধবা পত্ঠী জলঙ্গী নদীর অনুরবর্তী আন্দুলিয়া-নিবাসী 
বাঁগওয়ান পরগণার জমিদার হরেক সমান্দারের ভবনে আশ্রয় প্রাপ্ত 

ভইয়াছিলেন। | 

৬ রামচন্দ্র সমাদ্দার । 

সমাদ্দার ভবনে কাশীনাথের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন) 

তাহার নাম রামচন্ত্র রাখা হইয়াছিল। নিঃসপ্তান হরেকৃষ্ণ সেই শিশুকে 

 পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সমাদ্দার উপাধি প্রদান পূর্ববক স্বীয় 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। রামচন্দ্র সমাদ্দারের টার পুত্র-_ভবানন্দ, 

জগদীশ, হরিবল্পভ ও সুবুদ্ধি। 

৬ ভবানন্া মভুমদার | 

_ রামচন্জর সমাদ্দারের জোষ্ট পুত্র ভবানন্দ মভুমদার কৃষ্চনগরের স্প্রসিদ্ধ 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । তৎকালে দ্বিল্লীর সম্রাটের একজন মুসলমান 
শাসনকর্তা হুগলী অঞ্চলে সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করিতেন। ভবানন্দ 

সেই ফৌজদারকে কোন বিষয়ে সহায়তা করিলে তিনি ভবাননাকে সপ্ত- 
: গ্রামে লইয়া গিয়া! পারসীভাষা! ও রাজকার্ধ্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই 
 ফৌজদারের অন্ধুগ্রহে নবাব ইসমাইল খাঁ, ভবাননের প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
তাঁহাকে বর্দমানের কাননগো পদে নিযুক্ত করেন ) অধিকন্ত দিল্ীশ্বরের 
নিকট হইতে তাহার প্ষভুমদার”-_জেলার রাজন্ব সংগ্রাহকের হিসাব 
 পরীক্ষক--উপাধি  আনাইয়া দিয়াছিকেন। তাবধি তিনি ভবানন 
_ দার নামে খ্যাত হন। অতঃপর বিভ্রোহী যশোহরাধিপ মহারাজ. 
. প্রতাগাধিত বকে মন করবা নি নাট, মাহদীর সেনাপতি 

১৬. 
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রাজা মানসিংহ সসৈন্তে বঙ্ছদেশে আগমন করিলে, সপ্তদিবল ঘোরতর 

বর্ধার সমর তিনি বর্দমানে অবস্থিতি করেন। সেই সময় ভবানন্দ তাঁহার 

সৈম্প্দিগকে আহার্ধ্য ও বাসস্থান প্রর্দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধজয়ের পর 

১৬০৬ খুঃ মানসিংহ তাহাকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। তাহার 

চেষ্টায় ভবানন্দ, সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বঙ্গদেশের অন্তর্গত, 

মহৎপুর, লেপা, মারুপদহ, সুলতানপুর, কাশীমপুর, নদীয়া প্রভৃতি 

চতুর্দশ পরগণার জমিদারী সনন্দ এবং “মহারাজা” ও রায় উপাধি 

প্রাপ্ত হইয়। দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ভবানন তাহার পিতা 

রামচন্দ্র সমান্দারের জমিদারী আপনার ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া- 

ছিলেন। অনন্তর তবানন্দ বল্লভপুরে, জগদীশচন্দ্র কুড়লগাছিতে, 

হরিবল্পভ ফতেপুরে এবং স্থবুদ্ধি পাটকাবাড়ি গ্রামে বাম করেন। তৎপরে 

ভবানন্দ মাটয়ারি নামক গ্রামে প্রাসাদতুল্য বাসভবন নির্মাণ করিয়া 

তথায় বসতি করিতে থাকেন। তীহার তিনপুত্র-শ্রীকষ্ণ, গোপাল ও 

গোবিন্দরাম ৷ জোষ্টপৃত্র শ্রীকৃষ্ণ নিঃসস্তান ছয় লৌকান্তরিত হন। 

৬ গোপালচন্দ্র রায়। 

ভবানন্দের মধ্যম পুত্র গোপালচন্ত্র রায় অতি বিচক্ষণ ও কর্মদক্ষ 

ছিলেন; তজ্জন্য ভবানন্দ অন্ত তনয়দ্বয়কে তীাদের ভরণপোষণোঁপযোগী 

বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া মধ্যম পুত্র গোপালকে স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া 
যান। পিতার মৃত্যুর পর গোপালচন্ত্র দিল্লীর নমাট্ের নিকট হ্ইর্তি 

শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকা» রাজপুর প্রভৃতি কয়েকথানি পরগণার 

অনিষাতর সন প্রা হন। যারা রামেস্বর 
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৬ রাঘবচন্দ্র রায়। 

গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘবচন্ত্র রায় প্রজারপ্নক, কর্মদক্ষ 'ও ধার্মিক 

পুরুষ “ছিলেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়! স্বীয় 

ভ্রাতৃগণকে মাসিক বৃত্তি নিরূপিত করিয়! দিয়াছিলেন। তিনি সমাট 

সাজাহানের নিকট হইতে রায়পুর, বেদারপুর, আলনিয়া, মুলগড় 
প্রভৃতি কতিপয় পরগণ প্রাপ্ত হন। পূর্বে মাটায়ারি নামক স্থানে 

ইহাদের রাজধানী ছিল; কিন্তু রাঘবচন্ত্র বর্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানী 

পরিবর্তন করেন। তিনি গ্রামের চতুর্দিকে পরিখা খনন করাইয়াছিলেন, 

তাহ! অগ্াপি নগরের স্থানে স্থানে বর্তমান আছে। তিনি বিশ সহত্্ 

দ্র ব্যয়ে একটি বৃহৎ মরোবর খনন করাইয়! মহাসমারোহে শিব উদদেস্তে 

উৎসর্থ করিয়াছিলেন । বাঘবচন্দ্রের ছুই .পুজ-_কুদ্রনারায়ণ ও প্রতাপ- 

নারায়ণ। জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণ বুদ্ধিমান ও ধার্মিক ছিলেন। কনিষ্ঠ 
প্রতাপনারায়ণ প্রজাগীড়ক ও পিতার অবাধ্য ছিলেন; তজ্জন্ত রাঘবচন্ত্ 

দিল্লীর সম্রাটের অনুমতি লইয়া জমিদারীর দশ আন! অংশ রুদ্রনারায়ণকে 

এবং'ছয় আন! অংশ গ্রতাপনারায়ণকে দিয়া যান। 

৬ রুদ্রনারীয়ণ রায় । 

. রাঘবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণ রায় রাজধানীর নাম কৃষ্ণনগর 

রাখিয়! তথায় তিনি নূতন প্রাসাদ, নাচঘর, পিলথান! প্রভৃতি নির্মাণ 

করেন। তিনি কৃষ্ণনগর হইতে শাস্তিপুর পর্য্যন্ত বহু ব্যয়ে একটি প্রশস্ত 

রাজপথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন ) ইহা অস্তাপি বিদ্তমান আছে। তিনি 
বহুবিধ সংকার্ধ্ের জন্ত দিরলশ্বরের নিকট হইতে প্রাজা* উপাধিসহ 
পরগণা খাড়ভুড়ি ও থিলাং ্াণ্ত হন; প্রতিদানে হিনি দি্লীসরকারে 
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বনুমূল্য উপচৌকন প্রেরণ করিয়াছিনেন। তাহার ছুই রাণী ছিল? 

তন্মধ্যে প্রথম! রাণীর গর্ভে রামচন্ত্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠা মহিষীর 

গে রামকৃ্চের জন্ম হয়। রামজীবন সর্কাদা শাস্রান্থশীলন ও রাঁজকার্য্য 

পরিচালন। করিতেন; তজ্জন্ত পিতা রুদ্রনারায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্ত্রকে 

স্বীয় উত্তরাধিকারী না করিয়া মধ্যম পুন্রু রাঁমজীবনকে জমিদারী দিবার 

ব্যবস্থ। করিয়া যান। 

৬ রামকঞ্চ রায়। 

রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রায়, 
রামজীবনকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া জমিদারী অধিকার করেন। 

মুর্শিদাবাদের নবাঁৰ আজীম ওসমানের সহিত রামকুষের বিশেষ প্রণয় 

ছিল। তাহার তিন সহজ অশ্বারোহী ও সপ্ত সহস্র পদাতিক সৈন্ 

ছিল। অতঃপর নবাব দরকারে তাহার রাজস্ব বাকী গড়িলে, নবাব 

তাহাকে লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করেন। রামু অল্নদিন মধ্যে 

বমন্তরোগাক্রান্ত হইয়া কারাগারেই গঞ্চত্ব গ্রাপ্ত হন। | 

৬ রামজীবন রায়। 

রামকৃষ্জের সন্তানাদি না থাকায় তাহার মধ্যম ভ্রাতা রামজীবন রায় 

পৈতৃক সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। তিনি মুর্শিদাবাদে মাঁনবলীল! সম্বরণ 

করেন। তাহার তিন বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম! পত্রী গর্ভে রাজারাম 
ও কৃষ্ণরাম ; মধ্যমার গর্ভে রঘুরাম এবং কনিষ্ঠার গর্ভে রামগোপাল 
নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন +. 
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৬ রঘুরাম রায়। 

রাঁমজীবনের পুভ্রগণের মধ্যে রঘুরাম রায় সর্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ, 

ধর্মপরায়ণ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন; তজ্জন্য রামজীবন মৃত্যুকালে রঘুরামকে 

আপন বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তিনি অত্যন্ত বলবান, 

সাহসী ও অসামান্য ধুনুর্বিৎ ছিলেন। সনাতন হিন্দুশান্ত্রে তাহার প্রগাঢ় 

আশক্তি ছিল। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। 

প্রাচীন হিন্দুশান্ত্ে স্ূপ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ধর্মৃতীরু ও 
নিষ্ঠাবান স্ত্রাঙ্গণ ছিলেন। আত্মীয়জনের প্রতি তাহার অকৃত্রিম 

দয়া ও সহানুভূতি ছিল। ১৭২৮ খৃঃ রঘুরাম রায় পরলোক গমন করেন। 

তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুন্র হিন্দুঘমাজ-চুড়ামণি মহারাজ কৃষণচন্ত্ 

রায়কে রাখিয়া যান। 

৬ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। 

রঘুরামের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ম্বনামথ্যাত মহারাজ কৃষণচন্তর 

রায় বাহাদুর অষ্টাদশ বৎসর বয়সে পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। 

তিনি বাল্যকালে ষৎসামান্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অসাধারণ মেধা 

প্রভাবে সংস্কৃত, বাঙ্গাল! ও পারসীভাষায় বিশেষ বৃৎপত্তি লাভ করেন। 

তিনি সর্বদা পণ্ডিতগণে পরিবৃত থাকিয়া তাহাদের সহিত আলাপ 

করিতে ভাল বাসিতেন। হিন্দুধর্ম তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 

তিনি অগ্রিহোত্র, রাজপেয় প্রভৃতি অনেক গুলি যজ্ঞ করিয়াছিলেন; 

তাহাতে প্রায় বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। তন্্রশান্ত্রে তাহার 

অসাধারণ বুুৎপত্তি ছিল। কথিত আছে, তিনি বঙ্গদেশে কালীপুজ! 
ও দীপাবলী প্রদান প্রথা প্রচলিত করেন। ৮ জগন্ধাত্রী পুজার 
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প্রচলন তাহার উদ্ঘোগ্নেই এদেশে আর্ত হয়। তিনি অনেক ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপনার্থ 

অধ্যাপককে চতুষ্পাঠী ও বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ 

অনেকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে মহারাষট্ীয়দিগের উপদ্রবে, 
উত্যক্ত হইয়া নিরাপদে বাস করিবার জন্য তিনি শিবনিবাদ নগরে 

একটি সুরম্য বাম ভবন নির্মাণ করাইয়৷ তাহাতে কিছুকাল অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। তথায় রাজবাটী ও তাহার প্রতিষ্ঠিত তিনটা দেবমূর্তি 
অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মহারাজ কয়েকবার আসন্ন বিপদ হইতে 

পরিত্রাণ লাভ করেন। ১৭২২ খুঃ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায় 

করিবার জন্য কয়েকজন জমিদারকে কারারুদ্ধ করেন। কথিত আছে, 

সেই সময় নবাব, বাকী রাজস্ব আদায় করিবার জন্য কৃষ্ণচন্ত্রকে 

কারারুদ্ধ করিয়! ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, যদি নির্দিষ্ট দিবস মধ্যে রাজন্ব 

দাখিল না হয়, তাহা হইলে তাহাকে মুদলমান ধর্মে দীক্ষিত করা 

হইবে) কিন্তু নির্ধারিত দিবসে কৃষ্ঠচন্দ্রের রাজস্ব উপস্থিত হয় নাই। 

মৌভাগ্যবশতঃ এ সময়ে সমুদ্রগড়ের রাজার রাজস্ব আসিয়! উপস্থিত 
হয়। তিনিও রাজন্বের জন্য কারারুদ্ধ. ছিলেন। সমুদ্রগড়াধিপতি 

দেখিলেন, কৃষ্ণনগরের কৃষচন্ত্র বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের শিরোমণি ! 
তাহার ধর্দননাশে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইবে; তজ্জন্ত তিনি আপনার 

টাক! দ্বারা কৃষ্জনগরের রাজার রাজস্ব পরিশোধ করিয়া নিজে মুসলমান 

ধর্ম গ্রহণ করেন। এই রাজবংশ এখনও বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণনগরের 

রাজগণ অঁট্যার্গি তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। নবাব 

দিরাজদৌলাকে পদচ্যুত করিবার যে যড়যন্ত্র ভা হয়, সেই সভার কৃষচন্্র 
অন্যতম সভ্য ছিলেন। গলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গবিজয়ী লর্ড ক্লাইব 
তাহাকে উপহারম্বরূপ দ্বাদশটা কামান উপটৌকন প্রদান করেন) 
তন্মধ্যে কয়েকটি কামান অদ্তাঁপি কৃষ্ণনগর রাজবাটাতে বি্তমান আছে) 
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লর্ড ক্লাইৰ চেষ্টা করিয়৷ তাহাকে দিশ্লীশ্বরের নিকট হইতে “মহারাজা 

বাহাদুর” উপাধি সনন্দ আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। ইছামতী নর্দী 

তীরস্থ কৃষ্ণগঞ্চ, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি মহারাজ স্থাপন করিয়া 

গিয়াছেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও প্রজাহিতৈষী ভূপতি 

ছিলেন। রাস্তা, ঘাট, পাস্থনিবাস, সরোবর প্রভৃতি সাধারণ হিতকর 
কাধ্যে মহারাজ মনোযোগী ছিলেন। তিনি ধনুর্কিদ্যায় ও অন্ত্রবিদ্যায় 

বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ভবাঁননের সময় হইতে ইহীদিগের জমিদারী 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ৮৪ পরগণা এই রাজের 

অন্ততৃত্ভ হয়। ১৭৮ খুঃ মহারাজ এক উইল করিয়া জো্টপুত্ 
শিবচন্ত্রকে সমুদয় জমিদারীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং 

অন্তান্ত পরিজনগণের ভরণপোষণার্থে বাৎসরিক চল্লিশ সহম্র টাকা! 

দিধার ব্যবস্থা করিয়াযান। তৎপরে কুষ্ণনগরের নিকটবর্তী অলকা- 

নদ নদীতীরে “গঙ্গাবাস” নামে একটি সুন্দর অট্রালিকা নিষ্মা করাইয়া 

কিয়দ্িবস বাস করেন। অতঃপর তথায় ১৭৮২ থুঃ ২২শে আষাঢ় 

মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র রাঁয় বাহাদুর ৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দেহত্যাগ 

করেন। মহারাজ বাহাদুরের ছুই সিমস্তিনী ছিলেন। তাহার প্রথমা 

রাণীর গর্ভে শিবচন্্র, ভৈরবচন্ত্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্ত্র ও ঈশানচন্ত্র নামে 

পাঁচ পুত্র সন্তান হয়; কনিষ্ঠ মহিষীর গর্ভে শশ্ুচন্দ্র নামে এক পুর 

হইয়াছিল। 

৬ শিবচন্দ্র রায় । 

. মহারাজ কৃষণচন্তরের মৃত্যুর পর তাহার জোষ্টপুত্র শিবচন্ত্ররায় রাজপদ 

প্রাপ্ত হয়া ্বীয় জননীর সহিত হরধাম নামক স্থানে গিয়া বাঁস 

করেন এবং অগ্থান্ত সহোদরগণ. শিবনিবাসে অবস্থিতি করিতে থাকেন। 
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শিবচন্ত্র সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ 

করেন। তাঁহার সময় হইতেই জমিদারী হাস হইতে আরম্ভ হয়। 
রাজস্ব বাঁকী হওয়ায় অনেকগুলি পরগণ নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। 

তিনি উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে, তাহার একমাত্র পুক্র ঈশ্বরচন্ত্রকে 

যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া! একখানি দানপত্র লিখিয়া. 

দিয়াছিলেন। অতঃপর ১৭৮৮ খুঃ রাজ! শিবচন্ত্র রায় ৪৭ বৎসর বয়সে 

লোকান্তর গমন করেন। 

৬ ঈশ্বরচন্দ্র রায়। 

শিবচন্দ্রের পর তদীয় একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত 

হন। পূর্বপুরুষগণের স্ায় তিনি বিদ্যোন্নতির বিষয়ে যত্ব করিতেন। 

সঙ্গীতে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজেও একজন প্রসিদ্ধ 

সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ঈশ্বরচন্ত্র হরধাম পরিত্যাগ পূর্বক 
কৃষ্ণনগরের ভবনে অবস্থিতি করেন। বিষুমহাল, বারছারী ইত্যাদি 
কয়েকটি প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কৃষ্জনগরের নিকটব্তী 

অগ্তনা নদীতীরে এক স্তুরম্য অট্রালিকা নির্মাণ করাইয়া এ স্থান 

শ্ীবন নামে প্রচারিত করেন। তাহার সময়ে বাকী রাজন্বের জন্য 

কয়েকখানি জমিদারী বিক্রয় হইয়া যায়। তিনি সমাজে বিশেষ 

প্রতিষ্ঠা লাত কৰিতৈ পারেন নাই। ১৮২ খুঃ বাজ! ঈশ্বরচন্দ্র রায় 

€৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোঁক গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে 

একমাত্র পুত্র গিরীশচন্ত্রকে রাখিয়া যান। 
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৬ গিরীশচন্ত্র রায়। 

ঈশ্বরচন্ত্রের পর তাহার পুত্র গিরীশচন্তর রায় যৌড়ষ বসরমাত্র বয়সে 
পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি কোন বিগ্বায় পারদর্শী 

ছিলেন না; কিন্তু মংস্কৃত ও পারদী ভাষায় কথা কহিতে ও বুঝিতে 

পারিতেন। সঙ্গীত শান্ত্ে কিঞ্চিৎ বুৎপত্তি ছিল। তিনি কৃষ্ণনগরে 
দুইটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া ৬ আনন্দময় নামে এক শিবমুর্ঠি ও 
৬ আনন্মময়ী নামে এক কালীমৃন্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৫ খুঃ তিনি 

নবদ্বীগে ছুইটা বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া ৮ ভবতারণ নামে এক 

শিবমুদ্তি ও ৬ ভবতারিণী নামে এক কালীমুস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের 
'সেবার্থে নিষ্ধর তুপম্পত্তি দান করেন। তিনি অতিশয় অপব্যয়ী 

ছিলেন। ক্রমে রাজস্ব বাঁকী হওয়ায় অনেকগুলি পরগণা নীলামে বিক্রয় 

হইয়া যায়। পৈতৃক জমিদারীর অন্তর্গত ৮৪ পরগণার মধ্যে তাহার 

সময়ে ৫1৬ খানি পরগণা এবং কতকগুলি নিষ্কর গ্রামমাত্র থাকে। 

গিরীশচন্ত্রের সন্তানাদি না হওয়ায় তাহার মাতুল পুত্রের গর্ভবতী পত্ঠীকে 
রাজবাটাতে আনিয়া! রাখিয়াছিলেন। সেই রমণী ১৮১৯ খুঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে 

এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া কিয়দিন পরে গতাস্থ হন। গিরীশচন্্ের 

কনিষ্ঠা রাজমহিষী সেই শিশুকে প্রতিপালন করেন। বালক ষষ্ঠ বর্ষ মাত্র 

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গ্রিরীশচন্ত্র তাহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীশচন্ত্ 

নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি বিষয় কার্ষ্যে ওদান্ত হওয়ায় তদীয় দত্তক 

পু কুমার শ্রীশচন্ত্র ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে সাংসারিক ভার গ্রহণ করেন। 
১৮৪৯ খুঃ রাজা গিরীশচন্্র রায় ৬* বতমর বয়/ক্রমকালে মানবলীলা 

সম্বরণ করেন। | 
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৬ শীশচন্দ্র রায় । 

গিরীশচন্দ্রের দেহান্তের পর শ্রীশচন্দ্র রায় দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে, 

তাহার উত্তরাধিকারী হন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন এবং 

অল্পকাল মধ্যে বিষয় কার্ধ্যের প্রণালী বুঝিতে পারেন। তিনি ইংরাজী 

ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। ১৮৪৪ খুঃ হইতে তিনি ব্রাহ্মধর্মের পৃষ্ঠ 
পোষক হন। তিনি রাজবাটাতে একটি ব্রাঙ্গমমাজ ও অবৈতনিক 
ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৬ থুঃ কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত 

হইলে তিনি ইহার জন্য বু অর্থ ও ভূমি দান করিয়াছিলেন । মহারাজ, 
জ্যেষ্ঠ পুভ্র কুমার সতীশচন্ত্রকে উক্ত কলেজে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং 

নিজে কলেজ কমিটার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ থুঃ ২৭শে জুলাই 
তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডাল্হাউসী তাহাকে “মহারাজা 

বাহাদুর” উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। মহারাজ রাজবাটাতে একটি 

সাধারণ হিতকারী সভা সংস্থাপন করিয়া ত্বয়ং তাহার সভাপতি নিযুক্ত 

হন। অতঃপর তিনি এতদ্রেশে বেদবিহিত ধর্ম সংস্থাপন ও স্বদেশের 

কলুষিত রীতি সংশোধন করিতে যত্রবান হইয়াছিলেন। বিদ্ভাদাগর 

মহাশয়ের সহিত মহারাঁজের বিশেষ সৌহার্দ ছিল। এমন কি, তিনি 

বিদ্ভামাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ বিষয়ে সহায়তা করিতে পশ্চাৎগদ 

হন নাই। বিধবা বিবাহের আইন সম্বন্ধে আবেদন পত্রে মহারাজ স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ থৃঃ ক্কঞ্ণনগরে গবর্ণমেন্ট দাতব্য চিকিৎগালয় 
স্থাপনে তিনি যথেষ্ট আনুকুল্য করেন। ইহার গৃহ নির্শাার্থ ভূমিও 

দান করিয়াছিলেন। মনু, স্থৃতি, ভগবদগীতা, বেদাস্ত ইত্যাদি শাস্ত্রের 
অনুশীলন এবং পঙ্ডিতগণের সহিত তাহার আলোচনা করিতে তিনি 

ভাল বাসিতেন। সঙ্গীত শান্ত্রে তাহার বিশেষ পারদর্শাতা ছিল এবং 

নিজে একজন সুগাঁয়ক ছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার উন্নতি 
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কলে মহারাজের বিশেষ উৎসাহ ও যত্ব ছিল। অধ্যাপক পণ্ডিতগণকে 

যথাসাধা আনুকুল্য এবং তাহাদের চতুগ্পাঠীর ব্যয় জন্ত বার্ষিক বৃত্তি 
প্রদান করিতেন। মহারাঁজের তিন পুত্র ও এক কন্ত! জন্মিয়াছিল; 

তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুভ্র স্থৃতিকাগারে এবং কনিষ্ঠ পুত্র কুমার কৃতীশচন্ত্র 

ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বেলগড়িয়া- 

বাটা-নিবাসী অঘোরচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী কালীকুমারীর 

বিবাহ হইয়াছিল। তাহার তরণ পোষণ জন্য মহারাজ বার্ষিক দুই 

সহ টাক বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। যৌবনের শেষাবস্থায় 

মহারাজ বাহাছুর কুসংসর্গে মিশিয়! মদির৷ পানে ও গীতবাগ্চের আমোদে 

কালাতিপাত করিতে থাঁকেন। অবশেষে ১৮৫৭ খুঃ ৭ই ডিসেম্বর ৩৮ 

বৎসর বয়ংক্রমকালে মহারাজ শ্রীশচন্ত্র রায় বাহাদুর অকালে কালগ্রাসে 

পতিত হইয়াছেন। 

৬ সতীশচন্দ্র রায় । 

মহারাজ শ্রীশচন্্র লোকান্তর গমন করিলে তদীয় জোষ্ঠ পু কুমার 

সতীশচন্দ্র বাঁয় বিংশতি বৎসর বয়সে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি 

উত্তরাধিকারী হইবার অব্যবহিত পরেই গবর্ণমেণ্ট হইতে পৈতৃক উপাধি 

ও খেলাত প্রাপ্ত হন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 

মহারাজ ইউরোপীয় রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন। 

পিতার ন্তায় বিদ্ভাসাগর মহাশয়কে তিনি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। নবদ্ীপ- 

নিবাসী রাজপুরোহিত বংশোদ্ভূত এক বালিকার সহিত তাহার প্রথম 

বিবাহ হইয়াছিল) ১৮৫৬ খৃঃ বালি-নিবানী হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 

কণ্তার সহিত দ্বিতীয় পরিণয় ক্রিয়া হয়। উভয় পড্ধী অপুত্রকবর্তী 
হইলে ১৮৫৯ খুঃ সতীশচন্ত্র, রাণীতবয়কে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান 
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করেন। উহার কিয়দ্দিবস পরে প্রথমা মহিষী গতাজু হন। মহারাজ 

অতিশয় ভ্রমণ প্রিয় ছিলেন। ১৮৭* খুঃ জুন মাসে. ভ্রমণে বহির্গত হন) 
কিন্ত আর প্রত্যাগমন করিলেন না। পুণাভূমি ৬ বারাণসীধাম ও 

আগ্রায় কিছুদিন যাঁপন করিয়া মন্থরী-শৈলে অবস্থিতি করেন। তথায় 

অপরিমিত সুরাপান জনিত উৎকষ্ট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ১৮৭০ খুঃ 
২৫শে অক্টোবর ৩৩ বৎসর বয়সে মহারাজ সতীশচন্ত্র রায় বাহাছুর 
মহাপ্রস্থান করেন। হরিদ্বারে মহারাজের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন 

হইয়াছিল। 
কা শন 

»ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। 

সতীশচন্দ্রের পরলোকান্তে তাহার কনিষ্ঠা মহিষী মহারাণী তুবনেশ্বরী 

যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের 

কমিশনার বাহাছ্বর ও বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের উপদেশান্ুসারে ১৮৭১ ঃ 

৫ই জানুয়ারী স্বীয় সম্পত্তির কর্তৃত্ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে 

অর্পণ করেন। ১৮৭১ খুঃ ২৪শে নবেম্বর নদীয়। জেলার অন্তর্গত 

আড়পাড়া-নিবাসী মাধবচন্ত্র চট্টোগাধ্যায় নামক জনৈক ভঙ্গকুলীনের 

পুত্র ক্ষিতীশচন্ত্রকে মহারাণী ভূবনেশ্বরী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। 

মাধবচন্তর, মহারাজ ভবানন্দ মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরামের 

পুত্রের দৌহিত্র বংশোডূত। ক্ষিতীশচন্ত্র ১৮৬৮ খুঃ ১১ই মে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে বৎপন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ 
গণিতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি বিস্যাবুদ্ধি ও 

সচ্চরিত্রতার জন্য সর্বজন প্রশংদিত ছিলেন। মহারাজ রাজবংশের 

গৌরব রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি যাহা কর্তব্য মনে করিতেন, 

বিশ বাঁধা-উপেক্ষা করিয়া তাহা পালন করিতে পশ্চাৎপদ হুইতেন না। 
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তিনি সংস্কৃত শিক্ষার ও শান্ত্রালোচনার উন্নতিকল্পে কয়েকটি চতুষ্গান্ঠ 

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমরণ নানা সংকার্্ের উৎসাহদাতা ছিলেন। 

তিন্নি জনসাধারণের ্রীতি ও অনুরাগ লাভ করেন। ১৯০৩ খুঃ দিল্লীর 

অভিষেক দরবারে মহারাজ ভারত গবরণমেন্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু সেই যজ্ঞে যোগদান করিতে পারেন নাই। ১৯১০খু১, 

১৮ই আগষ্ট বঙ্গের অক্সফোর্ড নবদ্বীপের হিন্দুকুলচুড়ামণি মহারাজ 

ক্ষিতীশচন্ত্র রায় ৪8 বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

কলিকাতার বহুবাজারে মতিলালদের বাটাতে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 

তিনি মৃত্যুকালে একটা পু্র ও কন্ঠা রাখিয়! গিয়াছেন। হুগলী জেলার 

অন্তর্শত বৈচির জমিদার বাটিতে রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছে । ১৯১৩ খুঃ 

১৯শে সেপ্্বর কৃষ্জনগরের মহারাণী নলিনী দেবী ৩৫ বৎসর বয়সে 

হৃদরোগে মর্তধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। নবদ্বীপের ভাগীরথী তীরে 

মহারাণীর অন্ত্যে্টক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল । 

ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়। 

ক্ষিতীশচন্ত্রের একমাত্র পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্ত্র রায় 
এক্ষণে নদীয়ার রাজপদে সমাসীন। ১৮৮৯ খুঃ ২৮শে অক্টোবর ইনি 

কুষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদে ভূমিষ্ট হইয়াছেন। ১৯১১ খুঃ ১২ই ডিসেঘর 

ব্রিটনীয় নরপতি এবং ভারতীয় সা, পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের রাজ্যাভিষেক 

উপলক্ষে ক্ষৌনীশচন্্র সম্রাট প্রদত্ত ব্যক্তিগত “মহারাজা” উপাধি সম্মান 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারি কলিকাঁতার লাটভবনে 

তারতেশ্বর ও তদীয় মহ্ষীর একটী সভা হইয়াছিল; তৎকাঁলে সেই 
রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর 

নদীয়ার মহারাজকে রাজনকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৪ খুঃ 
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৩১শে মার্চ কলিকাতার টাউন হলে বরপণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন 

করিবার জন্য এক বরপণ-নিবারিণী সভা হইয়াছিল, তৎকালে নদীয়ার 
মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯১৪থুঃ জুন ঘসে 

ইনি তিন বংসরের জন্য অবৈতনিক মাজিষ্টেটে পদে নিযুক্ত হইয়! 

ইংরাজীতে জবানবন্দী লিখিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি কৃষ্ণ- 
নগরে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিষ্ভালয় এবং দাতব্য ধধালয় 

প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া তথাকার অধিবাসিগণের ধন্ঠ বাঁদভাঁজন হইয়াছেন। 

ইনি বিলামশৃন্ত, সদাচারী, স্তায়পরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ব্যক্তি। 
গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহার বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। মহারাজ 

নান! বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন পূর্বক ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজ 

কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া জনসাধারণের হৃদয় অধিকার 

করিয়াছেন। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাঁজারের প্রসিদ্ধা 

রাণী আন্নাকালীর পুত্রবধূ শ্রীমতী রাণী মরোজিনী দেবীর জামাতা । 



রাণাধাট জমমীদারবংশ । 

নদীয়। জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমার পাল চৌধুরীগণ বন্ুদিনের 

প্রাচীন জমিদারবংশ। কৃষ্ণকান্ত পান্তী ও তদীয় মধ্যম ভ্রাতা শঙৃন্ত 

পাল্প হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। নদীয়া, চব্বিশ-পরগণা। 
যশোহর গ্রভৃতি জেলায় ইহাদের জমিদারী আছে। অধুনা ইহীরা 
বাৎসরিক প্রায় ১২৫,০০৭ টাকা গবর্ণমেন্টকে রাজস্ব দিয়া থাকেন। 

৬ সহঅরাম পাল। 

নদীয়৷ জেলার অন্তঃপাতী রাণাঘাট গ্রামে সহতররাম পাল নামে এক 

ব্যক্তির বমবাম ছিল। তিনি অতি হীনাবস্থাপন্ন তিলিকুলে জন্মগ্রহণ 

করেন। বাল্যকালে নিস্ব অবস্থার জন্য তীয় মাতুলালয়ে সমাতৃক 

প্রতিপালিত হন। তিনি মৃত্যুকালে কৃষ্ণকান্ত, শল্ৃচন্ত্র ও নিধিরাম 

পাল নামে তিনটা পুত্র রাখিয়! যান। 
* প্ী গ 

৭৮০ 7১১ 

কান ঠা | দা 5). 

সহঅরামের জ্যো্ঠ পুত্র কৃষকানত ১১8 বের মাস 

রাণাঘাট গ্রামে তূমি্ট হন। ইহাদের.উপাধি গান) কিস. কৃষধকান্ত 
কাগাঘাটে পান বিক্রয় করিতেন বলিয়া পাস নামে অভিহিত হন। 

তিনি রাণীখাটের নিকটবর্তী গাংনাপুর নামক স্থানের হাট হইতে দ্রব্যাদি 

ভরকরিরা এবং আবদুলের তিলিদিগের নিকট হইতেও মধ্যে মধ্য 

বি 
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চাউল ধান্ গ্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতেন। তাহাতে, 

যতসামান্ত মূলধন হ্ইয়াছিল। ১৭৮৬ খুঃ কণ্পিকাতায় ছোল! ছুশ্রাপ্য 

হওয়ায় জনৈক মহাজন ছোলা ক্রয় করিতে আঁদিলে রাণাঘাটের ঘুটে 

কৃষ্ণকান্তের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি ছোলা ক্রয় করিয়া 

দিতে প্রতিশ্রুত হইলে সেই মহাজন একথানি চুক্তিপত্র করিয়াছিলেন। 
সেই সময়ে আড়াংঘাটার ৬ যুগোলকিশোর জীউ নামক বিগ্রহের মহান্ত 

গঙ্জারামের গোলার সমুদয় ছোলায় পোকা ধরিলে তিনি সম্তায় উহা 

বিক্রয় করিতে মনস্থ করেন। কৃষ্ণকান্ত এই সময় মহান্তের নিকট 

হইতে অন্ন মূল্যে সমুদয় ছোলা ক্রয় করিয়াছিলেন। মহাঁজনকে সেই 
ছোল! বিক্রয় করিয়৷ কৃষ্ণকান্ত প্রায় ছয় সহজ টাকা লাভ করেন। 

তদবধি তাহার ভাগ্যচক্র পরিবন্তিত হয়। এটাকায় তিনি কলিকাতায় 

লবণের ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থার্জন করেন। তৎপরে তিনি 

নীলামে দ্রব্য ভ্রয় করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর মধ্যম. ভ্রাতা 

শভৃচন্দ্রের পরামর্শে তিনি কয়েকখানি জমিদীরী ক্রয় করেন। শল্তৃচন্তর 

সেই পকল জমিদারীর কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। তৎকালে কৃষ্ণনগরের 

রাজগণ তাহার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে টাকা কর্জ লইতেন। ১৭৯৯ থুঃ 
রুষ্ণকান্ত রাণাঘাট ক্রয় করিয়৷ বাদভবন, উদ্ভান বাটা, গোলা বাঁটা, 

অশ্বশালা, পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়! নগরের শোভাবর্ধন করিতে 

থাকেন। কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাছুর তাহার 

উন্নতি দেখিয়৷ “চৌধুরী” উপাধি প্রদান করেন। তাহার পর হইতেই 

এই বংশ প্পাল চৌধুরী” নামে সাধারণে পরিচিত হইয়াছে। ১৮১৪ খুঃ 
মাকুহিস্ অব্ হেট্টিংদ্ রাণাঘাট পরিদর্শন কালে কৃষ্ণকান্তের উন্নতি 
দেখিয়া তাহাকে রাজা উপাধি দানের প্রস্তাব ফরেন) কিন্তু তিনি 

তাহাতে অনিচ্ছুক. হইলে পূর্বোক্ত পাল চৌধুরী উপাধি মঞ্জুর করিয়া! 
আদার্শোট!. বাধিবার.. সম্মান প্রদান করেন। তাবধি তাহার 
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ংশধরগণ ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণকান্তের অর্থে 
অনেকে বিত্তশালী হইয়াছেন। তিনি সাধারণের উপকারার্থে রাণাঘাটে 

একাষ্ু্ বৃহৎ পুফরিণী খনন করাইয়াছিলেন। মান্রাজ দুর্ভিক্ষের সময় 
তিনি প্রায় তিন লক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করেন। শুনিতে পাওয়া 

যায়, কুষ্ণকান্তের জননী ব্যবসায় করিবার জন্ত তাহাকে প্রথমে একটি 

“আধুলী” দিয়াছিলেন; সেই আধুলী মাত্র মূলধন লইয়! তিনি স্থীয় 
অধ্যবসায় গুণে ক্রমে ক্রোরপতি হইয়াছিলেন। তিনি কথন মিথ্য৷ বাক্য 

বলিতেন না এবং সকল কার্য্যেই আর্থিক লাভ অন্বসন্ধ'ন করিতেন। 

তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা হিসাবে 

বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি অতিশয় সত্যপ্রিয় ছিলেন। তাহার 
সততা ও সত্যবাদিতা! বিষয়ক বহুবিধ গন্প প্রচলিত আছে। অতুল 

এশ্বর্ষের অধিপতি হইয়াও তিনি কখন বিলাসভোগে উন্মত্ত হন নাই। 

১৮১৯ খুঃ রাণাঘাট জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকাস্ত পাল চৌধুরী 
ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তীহার ছুই পত্বীর গর্ভে 

ঈশ্বরচন্্র, প্রেমচন্ত্র, উমেশচন্ত্র ও রাঁমরতন নামে চারি পুত্র জন্মিয়াছিল। 

কৃষঃকান্তের জোস্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র অকালে 
লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে ছুই পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ পাল 

চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ পাল চৌধুরীকে রাখিয়া গিয়াছেন। 
রুষ্ক্লান্তের মধ্যম পুত্র প্রেমচন্ত্র পাল চৌধুরীর তিন পুত্র-_ব্জেন্ত্র- 

কুমার, গ্রনন্নকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী; তন্মধ্যে মধ্যম ও 

কনিষ্ঠ পুত্র নিঃসন্তান ছিলেন। জ্য্ঠ ব্রজেন্ত্রকুমারের তিন পুত্র. 
শক হং সুধাংগুকুমার, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ও ক চিন্মথকুমার পাঁল 

ুফকাষের তীয় রা ৬ শি বংশধর 
কানের মহোতসর বা বাজাতে বাদ কারাতে 
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বিশ্বেশবর, পরমেশ্বর, রাজরাজেশ্বর, গোপেশ্বর ও কেশবচন্ত্র পাল চৌধুরী। 
চতুর্থ গোপেখরের ছুই পুত্র- শ্রীযুক্ত সর্ধেরখখর ও শ্রীযুক্ত তারকেস্বর পাল 
চৌধুরী বি-এল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন উকীল। কনিষ্ঠ 
কেশবচন্দ্রের ছুই পুত্র-শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ও নু স্ুরুৎচন্দ্র পাল 
চৌধুরী । 

ক্ণকান্তের কনিষ্ট পুন্র রামরতন পাল চৌধুরী নিঃসন্তান অবস্থায় 
মহাবিশ্রাম লাভ করেন। 

৬ শস্তুন্দ্র পাল। ূ 
সহঅরামের মধ্যম পুর শঙ্ন্্র পাল শারীরিক আনন্দ লাভের জন্ট 

যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতেন। 'তিনি বহুদর্শিতায় বিশেষ জ্ঞানবান 

ছিলেন। তীহার পরামর্শে তদীয় জোস্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকান্ত অনেকগুলি 

জমিদারী ক্রয় করেন। শল্তৃচন্্র সেই সকল জমিদারীর কাঁধ্য পরিচালনা 

করিতেন। তিনি মৃত্যুকালে ছুই পুন্র বৈকুণ্ঠনাথ ও কাশীনাথকে 

রাখিয়া যান। 

শল্ৃচন্দ্রের জো পুত্র বৈকুষ্ঠনাথের একমাত্র পুত্র নীলকমল পাল 

চৌধুরী দেশহিতকর কার্য্ে সহান্গভৃতি প্রকাশ করিতেন। তাহার তিন 
পুক্র_শ্রীগোপাল, প্রসন্নগোপাল ও ব্রজেন্ত্রগোপাল পাল চৌধুরী। 

ক্রীগোপাল পাল চৌধুরী। 
নীলকমলের জোস্টপুত্রশ্রীগোপাল পাল চৌধুরী ১৮২১ খুঃ তৎকালীন, 

সপ্রীম কোর্টে এক, মোকর্দমা করেন) পরিশেষে উহ বিলাতের 
প্রিভিকাউদ্ীল পাযাস্ত পরিচালিত হইয়াছিল। সেই সময ইহাদের 
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সাতোর পরগণার অর্ধাংশ মিষ্টার ম্যাকিণ্টস্ সাহেব এবং অপর অর্ধাংশ 

হুগলী-শ্রীরামপুরের ঠাকুরদাস গোস্বামীকে বিক্রয় করা হইয়াছিল। 

শ্রীগোপাল একজন বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা জমিদার 

ছিলেন। তিনি দেশীয় ও ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইতেন। 
তৎকালে তিনি নদীয়া! জেলার প্রায় সকল জনহিতকর কার্য্যে যোগদান 
করিতেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহ নির্মাণকল্পে ছুই সহজ টাকা 

দান করেন। তিনি রাণাঘাট মিউনিসিপালিটার উন্নতি সাধনে বিশেষ 

যদ্ত করিতেন; অধিকন্ত রাস্তা ও পয়ঃগ্রণালীর নিিত্ত বিনামূল্যে ভূমিদান 

করিয়াছিলেন। তিনি রাণাঁঘাটে একটা ইংরাজী এবং একটি বঙ্গ 

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যাপি তাহার বংশধরগ্ণ উহার পরিচালন 

কলে নৃন্তাধিক দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহার ছুই 
কনিষ্ঠ সহোদর তদ্বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল 

মৃত্যুকালে ছুইটা কৃতবিদা পুত্র সুরেন্রনাথ ও নগেন্ড্ুনাথকে রাখিয়া যান। 

৬ স্বুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী! 
শ্রীগোপালের জোষ্ঠপুত্র স্ুরেন্ত্রনাথ পাল চৌধুরী পাঁচ বংদরকাল 

ডেপুটা মাজিষ্েটের কার্ধ্য করেন। অতঃপর রাজকার্ধ্য পরিত্যাগপূর্তক 
জমিদারী পরিচালনা করিতেন। তিনি পিতার পদানুসরণ করিয়া যশস্থী 

হন।. কৃষ্ণনগর কলেজে বি-এ শ্রেণী খুলিবার জন্ভ তিনি এক সহমত 

টাকা দান করেন। রাগাঘাটের নৃতন হাসপাতাল গৃহ প্রধানতঃ তীহার 

অর্থান্ুকুল্যে হইয়াছে। তিনি রাণাঘাট বাঁলিক! বিদ্যালয়ের পোষণভার 

বহন করিতেন। এই সকল কার্ধে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেম্বনাধ এবং 

জাতি ভ্রাতা যোগেন্্ন্ত্ও বিশেষ সাহাষ্য করেন 1 এততিনন তিনি নানা 

প্রকার সাধারণ হিতকর কার্ধ্ে অর্থ বায় করিতেন। তাহার উদ্যোগে 
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রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়টি পরিপুষ্ট হয়। ইহাদের যত্বে স্বর্গীয় 
সশীলকুমার বন্ কর্তৃক স্থাপিত রাণাঘাট সাধারণ পুস্তকালয়ের বিশেষ 

উন্নতি হইয়াছে। স্থরেন্ত্রনাথ বহুদিবদ রাণাঘাট মিউনিসিপালিটার 
অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটে এবং চেয়ারম্যান ছিলেন। তীহার উদ্যোগে 
জমিদারী পঞ্চায়েত স্থষ্টি হয় এবং তিনি আমরণ ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
১৮৮৪ খুঃ ভূতপূর্বব বঙ্গেশ্বর স্যার রিভাস্ টম্সন্ তাহার আতিথ্য গ্রহণ- 

পূর্বক রাণাঘাটের ভবনে গমন করেন। তাহার কিছুদিন পরে 

রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ বাহাছুর রাণাঘাটের পাঠশাল! পরিদর্ষ্কালে 

তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরেন্তরনাথ চারিজন সশস্ত্র 

শানতরিধারী প্রহ্রী রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি যে, বাটাতে বাদ 
করেন, প্র বাটাতে কৃষ্ঃপান্তীর দুর্গোৎসব, রাঁসপর্বব, দোলপর্বব প্রভৃতি 

হইত। ৪৬ বৎসর বয়সে ন্ুরেন্্রনাথ পাল চৌধুরী ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। তিনি মৃত্যুকালে ছুইটি পুত্র রাখিয়৷ গিয়াছেন। 

স্ুরেন্ত্নাথের জোট পুত্র শ্রীযুক্ত গুধেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী রাণাঘাট 
মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান। * 

সথরেন্্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বরেন্ত্রনাথ পাল চৌধুরী জমিদারী 
পরিচালনে সুদক্ষ । | 

আযান চি 

৬ নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী। 
ভ্গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র রায় নগেন্্রনাথ পাল চৌধুরী বাহাছর 

১০৮উবৃঃ ডেগুটা মাজিষ্্রেটের কার্ষ্যে নিযুক্ত হন। দ্বাবিংশ বসরকাল 

খ্যাতির সহিত রাজকার্ধ্য করিয়া ১৯*৩ থুঃ অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন 

তিনি একজন গজাবৎমদ জমিদার ছিলেন তিনি স্বীয় গুণে সাধারণের 
নস্ছ্ন। নদীয় জেলার গ্রায় সকল হানে তি 
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উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত 

তাহার সংক্রব ছিল। তিনি রাণাঘাট মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান? 
সাধারণ পুস্তকালয় ও পিগল্স্ ব্যাঙ্কের সভাপতি ? মিত্রসভা, টাউন ক্লাব, 

হাপি ক্লাব প্রভৃতি বু সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯১, খৃঃ ২৪শে 
জুন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে নগেন্্রনাথ 

প্রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি চারিজন সশস্ত্র শান্ত্রিধারী 
প্রহরী রাখিবার অধিকারী ছিলেন। রাণাঘাটের স্থুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় 

নগেন্্নাথ পাল চৌধুরী বাহাছুর ১৯১৫ থুঃ ৭ই অক্টোবর ৬৩ বৎসর বয়সে 
কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে বিধবা পত্বী এবং 

দুইটা উপযুক্ত পুত্র সন্তান রাখিয়! গিয়াছেন। 

নগেন্্রনাথের জোস্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্ত্রনাথ পাল চৌধুরী বি-এ 
সুখ্যাতির সহিত ডেপুটা মাজিষ্রেটের কাধ্য করিতেছেন। 

নগেন্্নাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঘুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গাল চৌধুরী কলিকাতা 
মিউনিসিপালিটার লাইসেন্স ইন্স্পেক্টার্ | 

» প্রসন্নগোপাল গাল চৌধুরী। 
নীলকমলের মধ্যম পুত্র গ্রসন্নগোপাল পাল চৌধুরী স্বগ্রীমে স্বাধীন 

ভাবে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতের উৎদাহদাঁতা 

ছিলেন। ১৮৭৪ খুঃ অক্টোবর মাসে প্রমন্নগোপাল পাল চৌধুরী গ্রাণত্যাগ 
করেন। তাহার ছুই পুত্র-্রীযুক্ত যোগেশচন্ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র 

পাল চৌধুরী। 
. প্রদন্নগোপালের জোস পুত্র যু যোগেশ্ত্র গান চৌধুরী দায়ী 

-ককার্ধ্য পরিচালনা! করেন। ইহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান কুমুদচন গান 

ীধুরী। 
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সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী । 
প্রসন্নগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র পাল চৌধুরী বি-এ, 

১৮৬৮ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তমব্তমর মাত্র বয়ংক্রমকালে পিতৃ 

বিয়োগ হওয়ায় মাতার যত্বে ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিপালিত হন। প্রথমে গ্রাম্য 

বিদ্যালয়ে ইহার বিদ্যারস্ত হয়। তৎপরে ইনি কলিকাতার হিন্দু স্কুলে 

প্রবিষ্ট হন। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল, 

এসেমৃত্রি কলেজে ভন্তি হন। অতঃপর প্রেমিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৩ থৃঃ কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন 

জনৈক সলিসিটার্ মিষ্টার সেণ্ট, কারুথার সাহেবের অধীনে শিক্ষানবীশ 

নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৮৯৯ খুঃ ১ল! ডিসেম্বর ইনি কলিকাতা হাই- 
কোর্টের একজন এটণী শ্রেণীতৃক্ত হইয়াছেন। ইনি একজন স্ুপ্রসিদ্ 

এটর্ণী। সতীশচন্তর ব্রিটিশ ইও্ডয়ান্ এসোসিয়েসনের সভ্য, বঙ্গীয় জমিদার 
সমিতির অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক, বেঙ্গল ন্যাঁসানেল্ চেস্বার্স অব. 

কমার্সের সভ্য, ইতডয়ান্ এসোদিয়েনের সভ্য, কলিকাতার অবৈতনিক 
প্রেমিডেন্সী মাজিষ্রেট, শোভাবাজার বেনাভোলে্ট, সোসাইটার সম্পাদক, 

ইম্পিরিয়াল্ লিগের সভ্য, সাহিত্য পরিষদের সত্য, সাহিত্য সভার সভ্য, 

তিলি-জাতি সম্মিলনীর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ; এততিন্ন নান। প্রকার 

সাধারণ কার্ধ্যের সহিত ইহীর সংস্রব আছে। ইনি রাজনীতি, সামাজিক, 

সাহিত্যিক প্রভৃতি বন্থবিধ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট । ইনি ভারত সমাটের শুভা- 

গমনকালে রাজকীয় অভ্যর্থনা সম্মিলনীতে নিমন্ত্রিত হন। জনসাধারণের 

মধ্যে ও রাজদরবারে ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্মান দৃষ্ট হয়। ১৯১৪ খৃঃ 
২৭শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গের জনগ্রিয় গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর 

ইইাকে দর্শনদানে সন্মানিত করেন। ষোড়শ বৎসর বয়সে রাণাঘাটের, 
দে চৌধুরী বংশে ইহার বিবাহ হয়) কিন্ত কোন সন্তানাদি হয় নাই। 



নদীয়া--রাণাঘাট জমীদারবংশ। ২৬৩ 

৬ ব্রজেন্ত্রগোপাল পাল চৌধুরী। 
নীলকমলের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্ত্রগোপাল গাল চৌধুরী দরিদ্রগণকে 

ওষধ বিতরণের জন্ত প্রমিদ্ধ ছিলেন। কৃষ্তকাস্তের বসত বাটাতে 
তথ্বংশীয়গণ বাদ করিতেছেন। ব্রজেন্ত্রগোপালের চারি পুত্র- শ্রীযুক্ত 

জ্ানেন্ত্রনাথ, শ্রীযুক্ত হরেন্রনাথ। শ্রীযুক্ত হেমে্ত্রনাথ ও শ্রীযুক্ত বিপ্রেন্র- 

নাথ গান চৌধুরী। 
৯ 

৬ কাশীনাথ পাল চৌধুরী। 
শল্চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ পাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র জয়ন্ত 

পাল চৌধুরী। জয়চন্ত্রে পুত্র যোগেন্ন্্র গাল চৌধুরী একজন 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎদক ছিলেন। তিনি বু দরিদ্রগণকে ওষধ বিতরণ 

করিতেন। এক সময়ে তিনি রাণাঘাট মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যানের 

কার্ধা করিয়া তথাকার উন্নতি সাধনে যথোচিত উদ্যম উৎসাহ প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। যোগেন্রন্ত্র নিঃসন্তান অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ 

করেন। 
হিজরা 

৬ নিধিরাম পাল চৌধুরী । 
সহত্ররামের কনিষ্ঠ পুত্র নিধিরাম পাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র 

বৈদ্যনাথ পাল চৌধুরী । তাহার ছুই পুত্র-শ্ঠামটাদ ও রামটাদ পাল 

চৌধুরী) তন্মধো জোস পুত্র শ্তামটাদ নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র 

রামচশীদও অপুন্রক থাকায় শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্্রকে পৌধযুত্র গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। | | 



নবাববংশ। 

৬ মবাব মীরজাফর । 

১৭৫৭ থৃঃ ২তশে জুন সুগ্রসিদ্ধ পলাশীর রণরভুমে ইংরাজ্ের বিজয় 
বৈজয়্তী উড্ীন হইলে তদানীন্তন দিল্ীশ্বর সম্রাট আলম্গীরের অনুমতি 

না লইয়াই বঙ্নবিজয়ী রবার্ট ক্লাইব বাহাছুর, নবাব সিরাঙ্জদৌলার প্রধান 
মেনাপতি মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিটিত করেন। নবাব 

তাহার পরিবর্তে ইংরাজদিগকে পুরস্কা্বরূপ কলিকাতার চতুষপার্বস্তী 
সমস্ত ভূভাগের জমিদারী স্বত্ব গ্রদান করেন। এই ভূখণ্ড চব্বিশ পরগণা 
নামে অভিহিত হইম়াছে। তৎকালে চব্বিশ পরগণার পরিমাণ ফল ৮৮২ 

বর্ম মাইল এবং রাজস্ব দশলক্ষ টাকা ছিল। এই দশ লক্ষ টাকার মধ্যে 

কোম্পানী ২২২,৯৮৫ টাক! রাজন্ব স্বরূপে নবাব সরকারে রা 

করিতেন। অতঃপর ১৭৫৯ থ্ঃ দিশ্লীর স্রাট আনম্গীর চব্বিশ পরগণার 

মালিকান স্বত্ব ও ২,২২,৯৮৫ টাকা রাজস্থে জায়গীর শ্বরূপে দীর্ঘ ক্লাইবকে 

প্রদান করেন। নবাব মীরজাফর স্ুশাসক হইতে পারেন নাই। তিনি 

অতিশয় অহিফেনসেবী ছিলেন এবং বিবামিতায় ও আমোদ উতমবে 
তাহার গ্রস্ত অর্থ ব্যয় হইত। এইরূপ অপব্যয় নিবন্ধন তাহার 
দৈল্যদিগকে বেতন দানে অক্ষম হইয়া বজদেশের ধনবান হিন্দু মহাজন- 
দিগের সর্বস্ব লুষঠনের উদ্যোগ করেন) কিন্তু লর্ড ক্লাব, নবাবের 
অন্তরায় হইলে তিনি অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া চুচাস্থিত ওলদাজদিগের 
নিকট সাহাযা প্রার্থনা করেন। অতঃপর একটি ধওড যুদ্ধে নবাব ও 

জন্াজের পরাতৃত হন। রাজ্যে নান গার বিশৃনা উপস্থিত হইলে 
রর্ড রলাইবের গরবর্থী ইত্রাজ গরবণর ভ্যার্সিটাট, সাহেব কৌন্দিলের 
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ননসতগণের পরামর্শে ১৭৬১ থ্ঃ নবাব নীরজাফরকে দিংহাসনচাত 

করিয়াছিলেন। | 

৬ নবাব মীরকাশীম। 

১৭৬১ খুঃ অক্টোবর মাসে মীরজাফরের গ্রতিনিধিরপে তদীয় 

ভামাত নীরকালীমকে কলিকাতার তৎকালীন গবরণর ভ্যাম্সিটাট, 

সাহেব বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। মীরকাণীম প্রতিদানে 

কোম্পানীকে বদ্ধমান, মেদিনীপুর ও "চট্টগ্রাম এই তিনটি জেলা প্রদান 

করেন। তৎকালে ইহার আয় বাংদরিক পঞ্চাশ লক্ষ টাক! ছিল। 

মীরকাশীম ক্ষমতাপন্ন ও তেজস্থী শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মীরজাফরের 

সমস্ত ধণ পরিশোধ করিয়া শাদন ব্যাপারে ুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত হয়। 

তথায় তিনি ইউরোপীয় সমর-পদ্ধতি অন্ুমারে এক প্রবল সৈশ্যদূল 

সুশিক্ষিত ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজদিগের সহিত 

বিবাদের অবদর প্রতীক্ষায় রহিলেন। এই সময়ে সকলেই বিনা শুক্ক 
বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়; কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীগণ 

তাহাতে অনন্ত হন। অবশেষে উভয়পক্ষের অসভ্ভাব শক্রতায় 
পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর নবাব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। 
১৭৬৩ থুঃ নবাব মীরকাশীমের সৈল্যগণ রাজমহলের নিকটবর্তী উদয়নালা 
ও ঘেরিয়! নামক স্থানছয়ে পরাভূত হইলে নবাব অযোধ্যায় পলায়নপূর্ব্বক 

তথাকার স্থবাদার নুজাউদৌলার শরণাপন্ন হন। এই সময় দিশলীশ্বর 

সাহ আলম্ ইংরাজদিগের হস্ত হইতে, বঙ্গদেশ উ্ধা করিবার আশায় 
বাালা ও অযোধ্যা ৭ নবাবদিগের দহিত মিলিত হন। তাননতর সরা 
সাঁহ আলম, নবাব সাদার সহিত বড় করিযা তিনজনে মিলিত 



২৬৬ ভারত-গৌরব। 

হইয়া পাটনার ইংরাঁজ বণিকর্দিগকে আক্রমণ করেন। তাহার! প্রায় 

ছুই মাদকাল ইতস্ততঃ অভিযান করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৭৬৪ থঃ 

ইংরাজ সেনাপতি মেজর মন্রে! বক্সার নামক স্থানে সকলকেই 
যুদ্ধে পরাভূত করেন। অযোধ্যার স্ুবাদার শ্বরাজ্যে পলায়ন করিলেন, 

দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যে ধনরত্ব ছিল নবাব তাহা আত্মসাৎ করিলে, সম্রাট 

যথাদর্ধন্ব হত হইয়া রোহিলখণ্ডে পলায়ন করেন। তৎপরে দিল্লীতে 
প্রত্যাগমনপূর্বক নিতান্ত হীনাবস্থায় মত্যুুখে পতিত হন। তিনি 
ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সিংহাসনচ্াৃত হইয়্াছিলেন। 

৬ নবাব মীরজাফর | 

নবাব মীরকাশীম পরাজিত হইয়া সিংহাসন্চ্যুত হইলে ১৭৬৪ খুঃ 

জুলাই মাসে কলিকাতাস্থিত কোম্পানীর মন্ত্রণা মতা পুনরায় মীরজাফরকে 
বঙ্গদেশের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। মুর্শিদাবাদ পুনরায় বাঙ্গালার 

রাজধানী হইয়াছিল। মীরজাফর ব্যাধিপ্রস্ত ছিলেন। তিনি কয়েক 

মাম মাত্র সুবাদারী করিয়া গলৎকুষ্ঠ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

নবাব মীরজাফরের অন্যতম পত্রী মণি বেগমের দুই পুন্র-_নিজামতদদৌলা 

ও সৈয়ফন্দৌল! যথাক্রমে মীরজাফরের মৃত্যুর পর মুর্শিদীবাদের মসনদে 
অধিরঢ় হন। তৎপরে মীরজাফরের অপরা পত্রী বুব্ব, বেগমের পুত্র 

মুবারকদ্ৌলা নবাব তক্তে আমীন হইয়াছিলেন। 

৬ নবাব নীজামতদ্দৌলা | 
নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাহার পত্বী মণি বেগমের জ্যেষ্ঠ পুত্র 

নিজামতদৌল! ১৭৬৫ থৃঃ ১৬ই আগষ্ট পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই 
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বৎসর কোম্পানী লম্রাটকে বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা ও মুর্শিদাবাদের 

নবাবকে ৫২ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দিল্লীশ্বর সম্রাট 

সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী 
পদ লাভ করেন। ১৭৬৫ ঘূঃ ১২ই আগষ্ট ইংরাজেরা এই সনন প্রাপ্ত 

হন। দেওয়ানী সনন্দে উড়িষ্যার উল্লেখ থাকিলেও উহার সপ্তরিংশত 

বৎসর পরে ইংরাজেরা প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত প্রদেশের অধিকারী হন। 

দেওয়ানী সনন্দের সময় কোম্পানী এবং নবাবের সহিত একটি সন্ধি হয়; 

তাহাতে নবাব ৫৩,৮৬,১৬১ টাকা বাৎসরিক নিজ ব্যয় এবং ২৩,০** 
টাকা মাসিক তাহার জ্ঞাতিবর্গের জন্য প্রাপ্ত হইবেন স্থির হইয়াছিল। 
অতঃপর নবাব কোম্পানীর অধীনে উক্ত তিনটি প্রদেশের দেওয়ান 

নিষুক্ত হন। তাহাকে কতকগুলি দেশীয় কর্মচারীর সাহায্যে রাজ্য. 
শাসন ও রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানীকে অর্পন করিতে হইত। 

ইংরাজের! রাজ্যশাসন ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না) কেবল 

রাজ্য রক্ষার জন্য সৈন্য পোষণ করিতেন। মোগল সম্রাটদ্রিগের সময়ে 

বঙ্গদেশের দেওয়ান কেবল রাজস্ব ও আয় ব্যয়ের কর্ম করিতেন) কিন্তু 

ইংরাজেরা রাজন্ব সংক্রান্ত কর্ম ব্যতীত দেশরক্ষার ভার এবং সৈন্য ' 

সংক্রান্ত কম আপনাদের অধীনে রাখিয়া, বিচার সংক্রান্ত কাধ্যের ভার, 

নবাবের উপর ন্যস্ত করেন। ১৭৬৬ থৃঃ ওরা মে নবাব নিজামতদৌলা 
বসন্ত রোগে গতান্ হন। 

৬ নবাব সৈয়ফন্দৌলা। 
তাহার পর নবাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভৃতপূর্ নবাব মীরজাফরের পত্বী 

মণি বেগমের কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়ফদ্দৌলা! যোড়ষবর্ষ মাত্র বন্ক্রমকালে 
১৭৬৬ খুঃ ১৯শে মে কোম্পানীর দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবাব 
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রাজা শাসনে অসমর্থ হওয়ায় তাহাকে ৪১,৮৬১১৩১ টাকা বাংসারিক 

ৃ্ি প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে নবাবের ক্ষ হইতে সহকারী 

রূপে জনৈক কর্মচারী শান কার্য পরিচালন করিতে থাকেন। 

মুশিদাবাদ সহরে যে চক' মসজিদ আছে, তাহা ১৭৪] খুঃ মণি বেগ্রম 

প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৭০৭: ১*ই মার্চ নবাব নাজিম সৈয়ফদৌলা 

বদস্তরোগে অকালে কালগ্রামে পতিত হইয়াছেন | 

৬ নবাব মুবারকদ্দৌল্ল]। 

নবাবের মৃত্যুর পর মীরজাফরের অপর পরী ববৰ, বেগমের পুল 
মুবারকদ্দৌলা ১৭৭৭থ্ঃ মুশিদাবাদের নবাব সিংহাসন লাভ করেন। 
তিনি নবাব মীরজাফরের কনিষ্ঠ পুভ্র। তাহার সময়ে টন্কশাল! 

মুশিদাবাদ হইতে উঠিয়া কলিকাতায় স্থাপিত হয়। তদবধি মুণিদাবাদে 
রাজকীয় ব্যাপার লোপ হইয়াছে। তিনি ৩১১৮১,৯৯১ টাক বাৎসরিক 

নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ১৭৯৩ থুঃ ৬ই সেপ্টেঘর নবাব মুবারকদন্লা 
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

৬ নবাব বাবরজঙ্গ | 

নবাব মুবারকের মৃত্যুর পর তদীয় পুক্র বাবরজঙ্গ নাজির উল-মুলুক 

পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি দীলদারজঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন। 

এই সময় হইতে নবাবের কোন ক্ষমতা রহিল না। মুশিদাবাদের নবাব 

ইংরাজের বৃতিভোগী হইবেন | তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
বাৎসরিক যোল কষ টাকা মাত্র বৃত্তিভাগ করিতেন | ১৮১৯ খ্ঃ | 

২৮শে এগ্রেল নবাব বাবরজঙ্গ পরলোকগত হইয়াছেন? - 
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৮ নবাব জয়মৃদ্দীন আলী খা। 
নবাব বাবরজঙ্গের মৃত্যুর পর, বঙ্গের নবাবী লইয়া গৃহ বিবাদ 

উপস্থিত হয়। মীরজাফরের পত্রী তাহার দ্বিতীয় পুত্রকে দেওয়ানী 

দিবার জন্ত প্রার্থনা করেন; কিন্তু বাবরজঙ্গের পুভ্র থাকায় তাহ! অগ্রাহ্ 

হয়। অতঃপর নবাব বাবরজঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ুদ্দীন আলী খাঁ 

কোম্পানীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি কোম্পানীর নিকট বৃত্তিমাত্র 

প্রাপ্ত হইতেন, শাঁদনকার্ধ্যে নবাবের কোন ক্ষমতা ছিল নাঁ। ১৮২১ থুঃ 

৬ই আগষ্ট নবাব জয়ন্ু্রীন আলী খা! লোকান্তর গমন করেন। 

৬ নবাব ওয়ালাজ। । 

নবাবের মৃত্যুর পর তাহার সন্তানাদি না থাকায় তদীয় ভ্রাতা ওয়া- 

লাঁজা বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কয়েক বৎসর 
মাত্র নবাবী করিয়া ১৮২৪ খূঃ ৩*শে অক্টোবর পরলোক গত হন। 

৬ নবাব হুমায়ূনজ | 

তৎপরে নবাবের পুত্র হুমায়ুনজা বঙ্গের দেওয়ান পদে নিয়োজিত 

হন। তাহার সময়ে বর্তমান “হাজার ছুয়ারী” নামক জুরম্য প্রাসাদ 

যোড়শ লক্ষ পঞ্চাশ সহম মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। ১৮২৯ থৃঃ ঈই 

আগষ্ট নিরমাণার্ত এবং ১৮৩৭ খুঃ ডিসেম্বর মাসে কার্য্য সমাধা হয়। 

কথিত আছে যে এই প্রাসাদে এক সহ দরজা ও জানালা আছে? 
ই অন্ত ইহাকে হাজার য়ারী বলিয়া থাকে। ১৮৩৮ খুঃ ২শে 
ডিন নবাব হমাুনজা কলেবর পরিজাগ করেন ।. 
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৬ নবাব মনন্নর আলী খ। 

নবাব সৈয়দ মনস্থুর আলী খা বাহাছুর ১৮৩০ থ্ঃ অক্টোবর মাসে 

মুর্শিদাবাদ গ্রাদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৮ খু পিতৃ-বিয়োগের পর 

তদীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। শৈশবকালে জেনারেল সাউয়ার্শ তাহার 

গৃহ-শিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। তাহার নাবালক সময়ে নিজামতের 

কল কার্ধ্য বড় লাটের একজন প্রতিনিধি পরিচালনা করিতেন। তিনি 

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নবাবী পদ প্রাপ্তির পর ভূতপূর্বব রাজপ্রতিনিধি লর্ড 
আকল্যাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কলিকাতায় আগমন করিয়া- 

ছিলেন। তৎকালে বড়লাট বাহাছুর তাহাকে বিশেষ সমাদর করেন। 

১৮৫৩ খুঃ রাজ প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাছুর তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হন; 

কিন্তু নবাবের দহিত মতান্তর হওয়ায় ১৮৬১ থুঃ তিনি নিজামতের কার্য 

পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৪ খুং নিজামত স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 

অধ্য়নে অনুরাগ থাকায় তিনি নিজামত লাইব্রেরীতে অনেকগুলি পুস্তক 

গ্রহ করেন। ১৮৫৫ খুঃ সীওতাল বিদ্রোহের দময় তিনি গবর্ণমেণ্টকে 

সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ থৃঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও 

ব্রিটাশ গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তৎকালে নবাবের উপাধি 

ছিল “হজ হাইনেস্ দি নবাব নাজিম অব. বেঙ্গল, বিহার এণ্ড উড়িষ্যা” 

এবং ২১টা তোপ সম্মান ছিল। তখন তিনি ১২ লক্ষ টাক! অর্থাৎ প্রতি 

মাসে এক লক্ষ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে তৃততপূ্ব 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের সময়ে ১২ লক্ষ টাক! হইতে 
নবাবের ৭ লক্ষ টাকা বৃতি নির্ধীরিত হুইয়! উপাধি হইতে “বিহার ও 
উড়িষ্যা” ছুইটা শব্দ অন্তর্থিত হয়) অধিকন্তু কয়েকটা তোগ মম্মানও 

কমিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃঃ নবাব, বিলাতের গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহার 
বৃত্তি সম্বন্ধে সুবন্দৌবন্ত করিবায় জগ্য বিলাত যাত্রা করেন। তৎকালে 
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ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নবাব বাহাছুরকে রাজসম্মানে বাকিংহাম্ 
প্রাসাদে অবস্থান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি ইমাম্বাড়ী, 
অশ্বশালা, নৃতন প্রাসাদ, দাতব্য ওষধালয় ও হাসপাঁতীল প্রভৃতি নির্ধাগ 

করাইয়াছিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান ও সঙ্গীতে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 

ইংরাজী ভাষায় অধিকার ছিল এবং অনর্গল কহিতে পারিতেন। তিনি 

বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। নবাব বাহাদুর শীকার প্রিয় 
এবং অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন। সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ সর্বদা 

ব্যবহার করিতেন। কাহারও প্রতি কোন কঠিন ব্যবহার কিন্বা 
কর্কশভাষা প্রয়োগ করিতেন না। তিনি বিলাত হইতে একটা ইংরাঁজ 

রমণীকে বিবাহ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন এবং তাহার 

কিছুকাল পরেই বিয়োগ ঘটিয়াছিল। ১৮৮* খুঃ ১ল! নবেদ্বর তিনি 

বাঙলার নবাবী পদ পরিত্যাগ করেন। ১৮৮২ খুঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী 

তদীয় জোষ্ঠ পুত্র বংশ মর্যযাদ্ান্ুসারে নবাব বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৮৮৪ খুঃ ৫ই নবেম্বর নবাব সৈয়দ মনস্থুর আলী খা বাহাদুর পক্ষাঘাত 

রোগে মুর্শিদাবাদ গ্রামাদে মহাগ্রস্থান করেন। ১৮৯০ থৃঃ তাহার মৃতদেহ 

কারবেলায় লইয়া গিয়া সমাধি করা হইয়াছিল। তাহার ১৫টা পুত্র 

সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। 

৬ নবাব হুসেন আলী মীর্জী খা । 
নবাব বাহাছুরের বিয়োগান্তে তদীয় জোস্ট পুত্র হুসেন আলী মীর্জা 

খী বাহাদুর উত্তরাধিকারী হন। তিনি ১৮৪৬ থৃঃ ২৫শে আগষ্ট মুর্শিদা- 

বাদ প্রাদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৫ থৃঃ জনৈক ইংরাজ গৃহ শিক্ষকের 
নিকট বিদ্যারস্ত হয়। উক্ত বৎমর নবাব বাহাছুর তাহার অপর ছুই 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাত্রা! করেন। তৎকালীন যুবরাজ 
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থা তারানা মপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় একটি সভা করিয়া দকবের 

সহিত তাহাদিগের পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতে ্ ত্যাগন 
কালে তাহারা ইউরোপের প্যারিদ্, বোরগৃনা, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, রোম, 

নেপল্ প্রভৃতি নান! জনপদ পরিদর্শন করিয়া ১৮৬৬ খুঃ মার্চ মাসে 
কলিকাতায় উপনীত হন। ১৮৬৯ খৃঃ নবাব বাহাছুর দ্বিতীয়বার বিল্লাত 

যাত্রা! করেন। তাহার পিতৃদেব নবাবী পদ পরিত্যাগ করিলে ১৮৮২ থঃ ঃ 

১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি নবাবী নন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তত্বারা নবাব, 

বাহাদুর বংশগত সম্মান এবং নির্ধারিত বৃতি ও কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, 

মেদিনীপুর, হুগলী, বীরভূম, টাকা, মালদহ, পুর্ণ, রংপুর, রাজসাহী, 
পাটনা এবং সাঁওতাল পরগণা গ্রভৃতির বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 

হন। ১৮৮৭ খ্ঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতেশ্বরী স্ব্নগতা মহারাণী 

ভিক্টোরিয়ার "ন্ুবর্ণ জুবিলী” মহোৎসব উপলক্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
নবাব বাহাদুরকে “কে-দি-আই-ই” উপাধি প্রদান করেন। উক্ত বৎসর 
মে মাসে নবাব বাহাদুর “মহবৎ জঙ্গ” খেলাৎ প্রাপ্ত হন। ১৮৯০ থুঃ 

ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে তিনি শঁজ-দি-আই-ই* উপাধি সম্মানে বড্ষিত 
হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্ঃ ১২ই মার্চ নবাব হীহাুর এবং ভারত 

সচিবের মধ্যে এক সর্ভ হয়) তারা নবাবের পিতৃদেবের র্তসমূহ 

স্থিরীক্কৃত হইয়াছিল। তিনি একজন পরোপকারী ও দাতা" ৮১৬ 

ছিলেন। মুমলমানদিগের নানারূগ অনুষ্ঠানে তাহার বিশেষ অনরাগ 

ছিল। তিনি হিন্দু মুদলমান সকল এপ্রজাকেই সমভাবে প্রীতি ও স্নেহ 

করিতেন। নবাব বাহাছুর স্বয়ং রাজবার্ধ্য পরিদর্শন করিতেন। বিটাশ 

রাজের নিকট তিনি প্রভৃত সম্মান ও গ্রতিপত্তি লাভে সক্ষম হইযাছিলেন। 
১৯০৮ খুঃ নবাব তার নৈয়দ হেন আলী মীর্্া খাঁ বাহাছুর ্ষাঘাত 
রোগে কলেবর্ পরিত্যাগ করিয়াছেন। নবাব বহার ৃতকাবে 
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আলী মীর্জা, সৈয়দ টাকুবালী মীর্জা ও সৈয়দ মসিনালী মীর্জা নামে 

পাঁচটা পুত্র সন্তান রাখিয়া যান। ১৯১২ থ্ঃ ৩*শে জানুয়ারী নবাব 

বাহাদুরের পত্থী কুলস্ুম-উদ্নিসা বেগম মহোদয়! চৌষটি বংসর বয়সে 
পরলোক গমন করিয়াছেন। এই পুণ্যশীলা মুসলমান মহিলা পরম 

য়াবতী ছিলেন। তাহার দানে বু দরিদ্র উপকৃত হইয়াছে। 

নবাব ওয়াসিফ. আলী মীর্জা খ।। 

নবাব বাহাছবর লোকান্তরিত হইলে তদীয় জোষ্ঠ পুক্র আসিফ্ কাদের 

সৈয়দ ওয়াসিফ্ আলী মীর্জা খা বাহাদুর বংশমর্ধ্যাদানুসারে উপাধি সনন্দ 

প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ১৮৭৫ থঃ ৭ই জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার ডভ্টন্ কলেজে বিদ্যা শিক্ষা 

করেন। ভ্তৎপরে বিলাত গমনপুর্ববক তথায় সেল্বর্ণ, রাখি ও অক্ফোর্ড 

বিছ্বালয়ে অধায়ন করেন। বিলাতে অধ্যয়ন কালে ইনি ইংলও, 

স্কটূলও, আয়রলও, ওয়েল্স্, প্রভৃতি জনপদ পরিভ্রমণ করেন এবং স্রান্স, 

স্পেন, জান্মাণি, আষ্ট্; তুর, ইজিপ্ট. প্রভৃতি অন্যান বৃস্থান পরিদর্শন 
করেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় বুৎপন্ন এবং ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় 
সুন্দর কথাবার্তা কহিতে পারেন। ইনি ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট এবং 

পোলো ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী । ইনি একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার 
এবং শিকারী। নবাব বাহাদুর নিজামতের অনেক শাসন কাধ্যে পিতৃ- 

“দেবের মহায়তা এবং বিশাল সম্পত্তির তব্বাবধান করিতেন। ইনি 

মুর্শিদাবাদের বধ সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। 

নৃধাব বাহাছুর কয়েক বংসর মুর্শিদাবাদ মিউনিিপা্িটার চেয়ারম্যান 

ছিলেন। ১৯*১ খ্ঃ জানুয়ারী মাসে ভৃতপূর্ব স্বর্গীয় বঙেশ্বর ্তার জন্ 
উড্বরণ্ কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯০২ খৃঃ 

১৮ | | 
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্র্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয়ের অভিষেক উৎসব সময় 

ভূতপূর্ব রাজগ্রতিনিধি লর্ড কর্জন বাহাদুর কর্তৃক বঙ্নদেশের প্রতিনিধি 

স্বরূপ বিলাতে নিমনত্িত হইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর তৎকালে কনিষ্ঠ 
রানাকে সন্ধে লইয়া বিলাত যাত্রা করেন) কিন্তু স্ভরাটু মহোদয়ের 

অন্ুস্থতা বশত; তৎকালে অভিষেক ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং নবাব 

বাহাদ্ুরেরও শরীর অনুস্থ হওয়ায় অভিষেক উৎসব ন দেখিয়া বিলাত 

হইতে প্রত্যাগমন করেন। ১৯১০ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে ইনি 

“কে-সি-এদ্-আই” উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। নবাব বাহাদুর 
কলিকাতা! রিপণ কলেজের গৃহ নির্দাণ ভাগারে তিন সহম্্ টাকা? « 

এবং স্বর্গীয় ভারত সমু সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বৃতিভা্ডারে ত্রিশ সহজ 

মুদ্রা দান করেন। ১৯১১ থ্ঃ কলিকাতা! সহরে ভারতেশ্বর মহামান্ 

_ পঞ্চমজর্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজনকল্ে টায় যে অর্থ সংগ্রহ 

হয়, তাহাতে নবাব বাহাদুর পাঁচ সহজ টাকা দান করেন ১৯১২ খ:ঃ 
৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাট-তবনে রজনীতে সম্রাট ও সমাট-মহিষীর 

এক সভা হইয়াছিল) সেই রাজদ্রবারে মুদুনীয় নবাব বাহাদুর 

“কে-দি-ভি-ও” অর্থাৎ নাইট্ কমাগার্ অব দি রীন্ ভিক্টোরিয়া অডার 

উপাধি সনন প্রাপ্ত ইইয়াছেন। তৎকালে ইনি সেই রাজকীয় অত্যার্থন 

সমিতির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়া সমাগত ব্যক্তিবর্থকে রাজনকাশে 
যথারীতি পরিচিত করেন। নবাৰ বাহাদুর দেশবাদীর ডুন্নতিসাধনে 

বুটাশরাজের সহায়তা করিয়া এবং নানা কার্ষ্ স্বাধীনভাবে গবর্ণমেন্টকে 

পরামর্শ দিয় নিজ গৌ * ৪ লোকপ্রীতির মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন। 
১ 

মিটি 



জগংশেঠ বংশ। 
অনেকের বিশ্বীম “জগৎশেঠ” কোন একজন ব্যক্তির নাম; কিন্ত 

ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে--ইহ! রাজদত্ত একটি উপাধি। 

শ্রেষ্ঠ শৰের 'অপত্রংশ শেঠ বৈশ্বদিগের উপাধিমাত্র। শেঠবংশীয়দিগের 

আদি নিবাস রাজপুতনার মধাস্থ যোধপুরের অন্তর্গত নাগর গ্রাম। 

রাজপুত হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে । শেঠগণ পূর্বে ্ বেতঘরীয 
জৈন সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন। 

মুশিদাবাদের জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাবীতে বাঙ্গালার সমুদয় 
রাজনীতিক ব্যাপারে মূল ছিলেন। রাজন্ব বিষয়ে জমিদারদিগের সহিত 

তীহাদেরই ঈং্রব ছিল, বাণিজা বিষয়ে তাহারা তত্বাবধান করিতেন, 

রাজ্যের মুদ্রা তাহাদের মতানুমারে মুদ্রিত হইত) এতডিত্ন শাসনবার্যয 

তাহাদের পরামর্শে নির্বাহিত হইত। শেঠদিগের ক্ষমতা ও অর্থের তুলনা 
ছিল না। তারতেরীনান। স্থানে তাহাদের গদী মংস্থাপিত থাকায়, 
বাদশাহ, নবাব, মহারাজা, রাজা, জমিদার, মহাজন ও বণিকগণ মেই 

গদী হইতে প্রয়োজনান্সারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। তৎকালে হিদদৃ্থান 

অথবা দাক্ষিণাত্যে তাহাদের স্তায় অর্থশালী মহাজন দৃষ্ট হইত না। 
(শেক রর উসকে 

: ৬ হীয়ানদ সাহ। 

বাদের সৃরমিদ্ধ জগংশেঠ বংশের টি বি 

ক পূর্বাপু মার গ্রাম হইতে ভাগা পরীক্ষার্ধে পানা 

নগরীতে উপস্থিত হন “তৎকালে, 'গটিনায় ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির 
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কৃঠিছিল। কথিত আছে, হীরাননদ এক দ্রিবস সন্ধাকালে নগরের 
বহির্ভীগে কোন বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহসা একটি আর্তনাদ শ্রবণ 
করেন। তিনি কিয়বর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একটি তগ্ন অট্রালিকার 

প্রকোষ্ঠে জনৈক বৃদ্ধ মৃত্যুশযযায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছিল। বৃদ্ধের 
শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হীরানন্দ তাহার যথাসাধ্য সেবা করেন) কিন্তু 

কিয়তক্ষণ মধ্যে বৃদ্ধ যম যন্ত্রণা হইতে নিষ্কতি লাভ করে। হীরাননের 
সেবায় পরিতুষ্ট হইম়া সেই বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে গৃহের একটি কোণে অন্ুলি 
সঙ্কেত করিয়া! যায়। অতঃপর হীরানন্দ সেই স্থান হইতে প্রচুর ধনলাভ 
করেন। এইরূপে তিনি বিপুল বিত্বের অধীশ্বর হইয়া আপনার সাঁত 

পুক্নকে ভারতের সাতটি স্থানে মহাজনের কার্য্যে নিুক্ত করিয়াছিলেন। 

৬ জগংশেঠ মাণিক্ঠাদ। 

হীরানন্দের জ্োষ্ঠ পুত্র মাণিকচাদ ঢাকায় আসিয়। গদী সংস্থাপন 

করেন। ঢাকা তখন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল 1 সেই সময়ে মুশিদকূলি 

খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় উপস্থিত হন ॥ রাজস্ব সন্ধে নবাবের 

হস্তে সমুদয় ভার অপিত হওয়ায়, অর্থের প্রয়োজনবশতঃ মাণিক চাদের 

সহিত তাহার বিশেষ সৌহার্দ ঘটিয়াছিল। ১৭০৪ মুশিদকুলি খী 
টাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বঙ্গদেশের রাজধানী স্থাপন করিলে, 

রাজন্ব বিভাগের যাবতীয় কর্মচারী এবং মাণিকাদও মুর্শিদাবাদে আগমন 

করিয়াছিলেন। মাণিকটাদ মুর্শিদাবাদে আসিয়া ভাগীরথীর পূর্বদতীরে 
মহিমাপুর নামক স্থানে আপনার বাসভবন নির্মাণ করেন। মুশিদাবাদে 
নুতন টঙ্বশালা! প্রতিষ্ঠিত হইলে, মাগিক্ষটাদ তাহার -হর্তৃত্ব প্রাপ্ত 'হন। 

শেঠদিগের রাসভবনের সম্মুখে 'ভাগীরথীর . গশ্চিমতীরে,'গদ্যাপি এসই 
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্বন্থ রাদ্ব প্রন্থান করিতেন। তত্যতীত দিল্লীর রাজলরকারে গ্রতি 
বৎদূর যে দেড় কোটি টাক রাজস্ব প্রদান করিতে হইত, তাহাও মাণিক- 
চাদ কর্তৃক প্রেরিত হইত। ১৭১৫ থ্ঃ নবাব মুপিদকুলি খা, দিশ্ীশ্বর 
ফেরক সাহকে অনুরোধ করিয়া মাণিকটাদকে প্রথম “জগৎ শেঠ” 

উপাধি প্রদান করেন। ১৭২২ খুঃ জগৎশেঠ মাণিকটাদ পরলোক গমন 

করেন। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দয়াবাগে তাহার স্ৃতিস্তস্ত বন্ধ দিব 

পর্যযগ্ত বিদ্যমান “ছল, এক্ষণে ভাগীরথী তাহাকে নিজ গর্ভে স্থান, দান 

করিয়াছেন। মাণিকটাদ অপুত্রক থাকায় আপনার কনিষ্ঠ ভগ্মী 

ধনবাইয়ের পুত্র ফতেঠাদকে পোষাপুভ্র ও উত্তরাধিকারী মনোনীত 

করিয়া যান। 

৬ জগ্রংশেঠ ফতেটাদ | 

মাণিকাদের মৃত্যুরপর তদীয় পোষাপুত্র ফতেটাদ উত্তরাধিকারী হন। 

১৭৯৪ থুঃ (তিনি সমাটু মহম্মদ সাহের নিকট হইতে “জগৎশেঠ” উপাধি 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭২৫ থুঃ নবাব মুশিদকুলি খাঁর মৃত্যু হইলে 
তাহার জামাতা সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নুবাদারী পদ লাভ করেন । এই 

সময়ে ফতেটাদদ তাহার অন্ভতম প্রধান অমাতায ছিলেন। নবাব 

সুজাউদেইল! শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তাহার পরামর্শ বাতীত কোন 

কার্ধ্য করিতেন না। দিল্লীর মোগল দরবারেও তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি 

ও সুখ্যাতি ছিল। ১৯৩৯ খঃ নবাবের পুত্র সরফরাজ খা! মুপিদাবাদের 

মদনদে উপবিষ্ট হর্ন) তিনি অতান্ত বিলাসপরায়ণ হওয়ায় জগৎ- 
শেঠের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটয়াছিল।.. অতঃপর :১৭৪*-থ্ঃ 

নবাবের: প্রধান মন্ত্রী হাজী আহন্মদ ও রায় রাইফ্ান্ আলম চাদের সি | 
জগৎগেঠ ফতেটাদ মিলিত হই সুবাদার,সরফয়াজ থাকে সিংহা 
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করিয়া আজিমাবাদের শাসনকর্তা আলিবন্দী খাঁকে বাঙ্গালার সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। আনিবদ্বী খা, জগংশেঠকে বিশেষরূপে সন্মান 
্রদর্শন করিয়া সমস্ত কার্ধেই স্রাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৭৪২ থঃ 

নাগপুরের মহারাষ্ট্র রাজ! রঘুজী ভে'ঙ্গলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত 

মুশিদাবাদ আক্রমণপূর্ব্ক জগৎশেঠের আড়াই কোটি টাকা ও অন্থান্ঠ 
বহমূলাবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়৷ যান। ১৭৪৪ খু; জগংশেঠ 
ফতেচাদ পরলোকগত হ্ইয়াছেন। তাহার ছুই পুত্র আনন্দচাদ ও 

দয়াচাদ পিতার জীবদাশাতে কালগ্রাসে পতিত হইলে, জ্যেষ্ঠ আনন্দ- 
চাদের পুত্র মহাতাবচণাদ এবং কনিষ্ঠ দয়াচশাদের পুত্র শ্বরূপচাদকে 

জগংশেঠ ফতেচ'দ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। 

৬ জগৎশেঠ মহা'তাবটাদ। 
ফতেচাদের মৃত্যুর পর তাহার পোত্রহবয় উত্তরাধিকারী ভন। ১৭৪৪ থুঃ 

সম্রাট, মহপ্মদ সাহের নিকট হইতে মহাতাবচণাদ “জগৎ শেঠ” এবং 

্বরপচ'ীদ “মহারাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে শেঠদিগের উন্নতি 

চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। রাজ্যের মুদ্রা জগৎশেঠের মতানুসারে 

মুদ্রিত হইত। তৎকালে তাহার অর্থের তুলনা ছিল না। ইংরাজ, 

ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকগণ তাহার নিকট হইতে টাঁকা কর্জ, 

লইতেন। ১৭৪৯ খৃঃ নবাব আলিবদ্দী খা, ইংরাজদিগের কাশীম- 

বাজারের কুঠি আক্রমণ করিলে, ইংরাজেরা জগংশেঠের নিকট হইতে 
দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা লইয়া নবারকে প্রমান পূর্বক অব্যাহতি লাভ করেন। 
এই সময় হইতে শেঠদিগের সহিত ইংরাজদিগের মিত্রতা আরম্ভ হয়। 

অগংশেঠ মহাতাবচাদই ইংরাজদিগের ভারত সাত্রাজ স্থাপনের স্ত্রপাত. . 
করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭৫৬ থ্ঃ নবাব আলিবদ্ধী খাঁর মৃত্যু হইলে, 
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তাহার দৌহিত্র তরুণ বয়স্ক সিরাজদৌল! বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার 

সিংহামনে আরোহণ করেন। তাহার কিছু দিব পরে পূর্ণি়ার 
শামনকর্তা বিদ্রোহী হইলে নবাবের সেনাপতি মীরজাফর তাহার বিরুদ্ধ 
প্রেরিত হন। সেই সময় সিরাজদ্দৌলা জগংশেঠকে তিন কোটি মুদ্রা 

প্রদানের আদেশ করেন। জগংশেঠ তাহাতে প্রতিবাদ করিলে, নবাব 

সিরাজদৌলা তাহার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। এইরূপ 

অবমানিত হইয়া জগংশেঠ, নবাব দিরাজদোৌলাকে সিংহাসনচাত করিবার 

জগ্ঠ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। অতঃপর নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার যে ষড়যন্ত্র 

হয়, লক্্মীশ্বর মহাতাবচীদ তাহার প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন। সেই ষড়- 

যন্্ের ফলে, পলাশীর রণক্ষেত্রে ১৭৫৭ খুঃ ২৩শে জুন নুবিস্তীর্ণ ভারত 

সাম্রাজ্য ইংরাজ হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ১৭৬০ থ্ঃ ইংরাজের সহিত 

নবাব মীরকাশীমের বিরোধ উপস্থিত হয়,, দেই সময় জগংশেঠ ইংরাজ- 

দিগের পক্ষ অবলম্বন করিলে, তাহা জানিতে পারিয়া নবাব মীরকাশীম, 

জগৎশেঠ মহাতাবচদ ও তদীয় কনিষ্ঠ ত্রাত। মাহারাজ স্বরূপচখদকে 
বন্দী করিয়! মুঙ্গেরের হীরাঝিলের প্রাসাদে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। 

তৎপরে ১৭৬৩ থূঃ নবাব মীরকাশীম কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে অবস্থিতি কালে জগৎশেঠ মহাতাবচ'দকে 

অ্ুঙ্চ দুর্ণশিথর হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়; মহারাজ ্বরূপ- 
চাদও তৎদঙ্গে তনুত্যাগ করেন। জগংশেঠ মহাতাবচাদের চারি 

পুত্র- খোদারচীদ, গুমরচণাদ, গোলাপচণাদ ও গুকলচাদ। 

মহারাঙ্গ স্বরপচ্ধদের তিন পুক্র--উদযদ, অভয়চদ ও মিহির- 
চন জ্যে উদয় দর পুত্র কিরাৎচীদ। মধ্যম অভয়চণীদের পুত্র 

ধনখলচণাদ 7. তংপুত্র খুলালচীদ। কনিষ্ঠ মিহিরচাদ, নিঃস্তা ৃ 
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৬জগংশেঠ খোসালটাদ।' 
জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপটাঁদের মৃত্যুর পর তাহাদের 

জোট পুত্র খোসালচাদ ও উদয়টাদ তাহাদের উত্তরাধিকারী হন। 
১৭৬৬ থুঃ সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে খোসালচাদ “জগৎংশেঠ” 
এবং উদয়টাদ “মহারাজা” উপাধি লাভ করেন। তাহার! মহাতাবচীদ 

ও স্বরূপটীদের স্তায়' একদঙ্গে কারবার চালাইতেন ; কিন্তু এই সময়, 

হইতে তাহাদের ব্যবসায় মন্দীতূত হইতে আরম্ত হয়। ১৭৬৫ খৃঃ 
১২ই আগষ্ট দিল্লীশ্বর সমাট সাহ আলমের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 

কোম্পানী তিন প্রাদেশের দেওয়ানী গ্রহণ পূর্বক দেশের ভাগ্যবিপাতা 
স্ববূপ হইলেন। অতঃপর লর্ড ক্লাইব বাহাদুর, জগৎশেঠ খোসালাদ্নকে 

কোম্পানীর “সফর* পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে শেঠদিগের, 
দুর্দশা আরম্ভ হয়। খোদালটাদ অত্যন্ত অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু 
তাহার অধিকাংশ ' অর্থ সদ্থায় হইত। তিনি তাহার পত়ীর ধন্ার্থে 
১০৮টী পুফরিণী খনন করাইয়াছিলেন। জগৎশেঠদিগের ভবনের সন্নিকট 

একটি সুন্দর উদ্মান আছে, ইহা খোসালটাদের নির্মিত বলিয়া খোসালবাগ 

নামে পরিচিত। তিনি পরেশনাথ পৰ্সতে অনেকগুলি জৈন মন্দির 

নিন্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্টা করেন। ' তথাকার মনির ও গুমটা অগ্যাপি 

তাহার কীঙ্ি ঘোষণ! করিতেছে । সেই সকল মন্দির এক্ষণে মুর্শিদা- 

বাদের জৈন বণিক সম্প্রদীয় কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে । তিনি অপুত্রক 

হওয়ায় তদীয় মধ্যম ভ্রাতা গুমরচাঁদের পুত্র হরকটটাদকে পোষা পুত্র গ্রহণ 

করেন। ১৭৮২ থৃঃ জগৎশেঠ খোসালচাঁদ ৩৯ বংসর বয়দে সহসা 

ক্রোধ হইয়া মৃত্যু পতিত ইন। এইরূপ প্রবাদ আছে, খোসাল- 
চাদের সমন্ত অর্থ ভূগর্ডে প্রোথিত ছিল এবং সহস। তাহার মৃত্যু হওয়ায়, 
তিনি উহা প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। লিন তাহার, 

পরবর্তী বংশধরগণ ছুরবস্থাপন হন | 
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৬ জগৎশেঠ হরকা | 

খোমালচাদের মৃত্যুরপর তদীয় গোষ্পুন্র হরকর্টাদ বিষয় সম্পত্তি, 
ঘা করেন। ৯৭৮২ থ্ঃ ওয়ারেন হেষ্টিংম্, দিদ্লীর সম্রাট সাই আলমের 
অনুমতি না লইয়া হরকটাদকে *্জগৎশেঠ” উপাধি ও খেলাত প্রদান 
করেন। এই সময় হইতে কোম্পানী স্বয্ধং উপাধি দানের ক্ষমতা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব-পুরুষগণের জৈনধর্ম পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণব 

ধর্ম গ্রহণ করেন। তদবধি জগৎশেঠ বংশীয়গণ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব বলিয়া 

পরিচিত হইতেছেন। তিনি স্বায় বাসভবনের সংলগ্ন একটি ঠাকুরবাড়ী 

নির্মাণ করিয়া তাহাতে ৬ গোবিন্দদেব জীউ নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 

করেন। যদিও জগৎশেঠ বংশীয়গণ বৈষ্ণবধন্ধে দীক্ষিত হন, তথাপি 

তাহাদের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে জৈনদিগের ন্যায় রহিয়াছে ।. 

অধিকন্ত জৈনদিগের সহিত তাহাদের আদানংগ্রদান হইয়া থাকে। 
জগংশেঠ বংশীয়গণ অগ্তাপি জৈন সমাজের অধিপতি এবং সাধারণ 

জৈনগণ তাহাদের সহিত আদান-গ্রদানে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত 
মনে করেন। ১৭৮৮ খুঃ জগৎশেঠ হরকচাদ দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

তিনি মৃত্যুকালে ইন্ত্রটাদ ও বিষণচাদ নামে ঢুইটা পুন্র সন্তান রাখিয়া 

যান। 

. « জগৎশেই ইন্রটাদ। 
- হরকচাদের মৃতুর' পর তাহার দুই পুত্র ইঞ্জটাদ ও বিষণচীন্ পিতৃ. 

সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইয়্াছিলেন। ১৭৮৮ থ্ঃ আর্ড 
কর্ণশুযালিম্বাহীছুরের। নিকট হইতে ইন্্রটীদ “্জগহশৈঠ” উপাধি লাভি 

করেন। তাঁহার'পর আর কীহাকৈও জগংশেঠ উপাধি দেওয়া হয় নাইন, 
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ইন্জর্টাদের পর জগৎশেঠদিগের গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ 

াদের পুত্র গোবিন্দচীদ্দ এবং কনিষ্ঠ বিষণচাদের পুক্র কিষণচান্। 

৬ গোবিন্দটাদ শেঠ। 

 ইন্্রটাদের দেহান্তে তাহার পুত্র গোবিন্দটাদ শেঠদিগের গণী প্রাপ্ত 
'হন। তিনি অত্যন্ত অপরিমিতবায়ী ছিলেন। তিনি অপব্যয়ে অনেক 

সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ক্রমে আপনাদিগের বনুকালের রক্ষিত রত্বালঙ্কারাদি 

বিক্রয় আরস্ত করেন,। তাহীতে জীবিকা-নির্বাহ কঠিন হওয়ায় বৃত্তির 

জন্য ব্রিটাশরাজের শরণাগত হন। অবশেষে ১৮৪৩ থঃ গব্ণমেষ্ট 

হইতে গোবিন্দচাদ জীবনাবধি মাসিক দ্বাদশ শত টাক। বৃত্তি প্রাপ্ত হন। 

তিনি অপুত্রক হওয়ায় গোপালটাদকে পোষ্য পুক্ত গ্রহণ করেন। 

গোপালচাদের বিবাহের সময় নিজামত তহবিল হইতে গোবিন্দর্ঠাদকে 

পাচ সহজ টাকা সাভাষা প্রদান কর! হইয়াছিল। ১৮৬৪ ধুঃ ডিসের 

মাসে গোঝিদচাদ স্বীয় পত্রী প্রাণকুমারী ও দত্তক পুত্র গোপালচাদকে 

রাখিয়া লোকান্তারিত হন। 
রস 

৬ গোপালটাদ শেঠ। 
গোবিন্বঠাদের মৃত্যুর পর, গোপালচার্দ ও কিষণটাদ এই মন্দ 

'গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন যে, গোবিনাদের দ্বাধশ শত টাকা 

বৃত্তির মধ্যে গোপালঠাদকে মাত শত. ও কিষণটাদকে পাঁচ শত টাকা 

দেওয়া! হউক; গরবর্ণমেপ্ট সেই আবেদন অগ্রাহ করিয়া কিষগঠাদকে 
জীবনাবধি আট শত টাকা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া গোবিন্নটান্ের বিধবা, 
'পত্থা ও অন্তান্ত পরিবারবর্থের প্রতিপালনের ন্ত. আদেশ প্রদান করেন।, 
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তৎপরে গোঁপালচাদদ পুনরায় আবেদন করিলে, তাহাকে কিষণটাদের 
আট শত টাক! হইতে তিন শত টাকা দিবার আদেশ,হয়; কিন্তু তিনি 
উক্ত অন্ন পরিমাণ বৃত্তি লইতে অস্বীকার করেন। গোপালটাদ বার্ধক্য 
দশায় অত্ন্ত অর্থকষ্টে পতিত হইয়। ইহজীবনের লীলা সমাপন করেন। 

৬ গ্রোলাপটাদ শেঠ। 
তদনস্তর কিষণটাদের মৃত্যু হইলে, গোবিনটাদের বিধবা পর্থী গ্রাণ- 

কুমারী গবর্ণমেষ্টের নিকট হইতে তিন শত টাকা+বৃত্তি প্রাপ্ত হন। 
গোপালটাদের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় গোলাপটাদ্কে পোষাপুল গ্রহণ 

করেন। প্রাণকুমারীর পরলোকান্তে গোলাপটাদ গবর্ণমেন্টের নিকট 

নিজের বৃত্তির জন্য আবেদন করেন) কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আবেদন অগ্রাহ 

করিয়া তাহার বাসভবন নির্মাণের জন্ত কেবল পাঁচ সহস্র টাক! প্রদান 

করেন। গোলাগঠাদ অতি দীনভাবে জীবনযাপন করিয়া ১৯১৩ খু: 
জীবনলীলার অবদান করিয়াছেন। . . | 

. যে জগৎশেঠদিগের নাম ও গৌরব এক সময়ে সমগ্র জগতে বিঘোষিত 

হইয়াছিল, যে জগৎশেঠগণ হীনাবস্থা হইতে গৌরব ও সমৃদ্ধির উচ্চতম 
শিখরে, অধিরঢ় হন, যে জগংশেঠগণ বাঙ্গালায় অষ্টাদশ শতাবীর যাবতীয় 
বাজনৈতিক কার্যের পরামর্শদাতা ছিলেন) এক্ষণে সেই জগংশেঠের 
নাম ইতিহাসগত।. অধুনা অগৎশেঠের বংখধরগণ আর্ট হইয়া দীনভাবে 
দিনযাপন করিতেছেন। ইঠাদিগের বিস্তৃত বিশাল ভবনের অধিকাংশ 

তন্তুগে পরিণত ও ভাগীরখী গর্ভস্থ হইয়াছে। চতুদ্দিক বিস্তৃত মেই 

জু পের মধ্য যাক জগংশেিগের বংশধরণ কানের িশকারী 



কাশীমবাজার রাজবংশ । 
ূরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাডার রাজবংশের পূর্বপুরুষগণের 

বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী রিপী বা দিজন| নামক গ্রামে বাস ছিল। 
এই বংশোডূত কালীপদ নন্দী তথ! হইতে বাবসায়ের উদদেশ্রে প্রথমে 
কাশীমবাজারে আগমন করেন। ততৎপরে কাশীমবাজারের সন্গিকট 

শ্রীপুর নামক স্থানে বসতি করিয়াছিলেন। বর্তমান কাণিমবাজার বাজবাটা 

সেই শ্রীপুর নামক স্বাঁনে অবস্থিত। ইহীর! জাতিতে তিলি। 
ভরি রযো কিনল 

« রাধার নন্দী | 
কালীগদ নন্দীর পুত্র রাধারৃষ্ণ নন্দী রেশম ও সুপারির ব্যবসায় 

করিতেন। তিনি ধনশালী ব্যবসায়ী ন! হইলেও কখন কোনরূপ কষ্ট-' 

ভোগ করেন নাই। কাহারও মতে রাধাকৃষ্ণের পিতা! লীতারাম নন্দী, 

এবং কাহারও মতে পিতামহ অর্থাৎ লীতারামের পিতা কালীগদ নন্দী 

প্রথমে কাশীমবাজারে আগমন করেন। রাধারুষ্ঝ ভাল ঘুড়ি উড়াইতে 

পারিতেন বলিয়৷ লোকে তাহাকে খলিফ! বলিতেন। তিনি বর্দমান 
জেলার অন্তর্গত কুড়্ব গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন! ধীধাকঞ্চের পাঁচ: 

তো ছোট কৃষক নী" রিচি দেন 

৮ কব নী (বাহনা
হু)। . 

 কৃষ্কাস্ত নন্দী ওরফে কাস্তবাবু ১৭২৭ খূঃ কাশীমবাজ্জার রাজবংশে' 

জন্মগ্রহণ করেন। এই কাস্তবাবু কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ৷ 
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তিনি বাল্যকাল বাঙ্গালা, পারমী এবং সামান্টরূপ ইংরাজীভাষা শিক্ষা 
করেন। জনশ্রুতি আছে যে, কান্তবাবু ছুই হাজার/ইংবাজী শব কষ্ঠসথ 

করিয়াছিলেন। এত বাঙ্গাল] হিসাবপত্রে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। 

কাশীমবাজারে তাহার একটি সামান্য মুদির দোকান ছিল) তজ্জন্। তিনি 

কান্তমুদি* নামে অভিহিত হইতেন। অতঃপর তিনি কাশীমধীজারে 

ইংরাজ কুঠিতে.একজন মুস্থরী পদে নিযুক্ত হন। রেশমের ব্যবসায় তাহার 

বুৎপত্তি ছিল। সেই সময় ওয়ারেন হেষ্টিংন্ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
একজন নিম্নতর কর্মচারী ছিলেন। ' হেষ্টিংসের সহিত কান্তবাবুর পরিচয় 
হয়! ১৭৫* খ:ঃ ওয়ারেন্ হেষ্িংস্ ইষ্ট ইয়া কোম্গুনীর কাশীমবাজারের 
রেশমের কুঠির রেদিডেপ্ট, নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্বে ইষ্ট ইত্ডিয়া 

কোম্পানীর কন্মচারীগণ নিজ নিজ ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারিতেন 

না। হেষ্টিংদ্ যখন রেসিডেপ্ট, নিধুক্ত হন, তখন কর্মুচারীগণ নিজে 
বাবসায় চালাইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। হেষ্টিংস্ সাহেব কান্তবাবুকে 

£ভাল বাসিতেন। তিনি কান্তবাবুর নামে ও বে-নামে ব্যবসায় চালাইতেন 

এবং জমিদারী, ফারম্ প্রভৃতি ইজারা লইয়াছিলেন। ১৭৫৬ থ্ঃ নবাব 

দিরাজদ্দৌল! কর্তৃক কলিকাতায় অন্ধকৃপ হত্যার অভিনয় হয়; সেই 

সময় ওয়ারেন্ হেষ্টিংদ্ কাশীমবাজারের কুঠির রেসিডেন্ট ছিলেন। নবাব 

ইংরাজ জাতির উপর জুদ্ধ হইয়া কলিকাতা! আক্রমণের পূর্বে ইষ্ট ইত্ডিয়! 

কোম্পানীর কনিমবাজারের কুঠি লুণ্ঠন করিয়া হেষ্িংস্ প্রভৃতি কয়েকজন 

সংরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ ফোন গ্রকারে পলাইয়। গিয়া 

কান্তির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন.। কাস্তমূদি তাহাকে লুকাইয়া 

বাঁধিরা জীষন দান করিয়াছিলেন। এই মে হেষ্ংস্ সাহেব কান্ত 

| দিকে ক. লিদর্শনপত্র দিয়াছিলেন। 'তৎপরে। ৯৭৭৪ থূঃ ওয়ারেন্ 

িংস ভাবত বিমার পরেনি পে 



২৮৬ ভারত-গৌরব 

চতুর্দশ বংসরকাল কার্যা করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই 

সময় গাজিপুর ও রংপুর জেলায় অনেকগুলি জমিদারী ও লবণের ফারম্ 

ইজারা প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে হেষ্টিংদ্ সাহেবের অনুগ্রহে কাস্তবাবু 
কোম্পানীর নিকট গাঁজিপুর ও. আজীমগড় জেলার অন্তর্গত কয়েকটি 

পরগণী জায়গীরম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কান্তবাবুকে জমিদারী, 
ফারম্ প্রভৃতি দিবার জন্ত হেষ্টিংদ্কে অনেক অসছুপায় অবলম্বন করিতে 

হইয়্াছিল। তাহার অন্য হেষ্টিংদ্ এ দেশের অনেক জমিদারের উপর 
অত্যাচার করিতে ক্রুটা করেন নাঁই। হেষ্টিংস্ সাহেব নাটোরাধিশ্বরী 
রাণী ভবানীর বাহারবন্দ জমিদারী বলপূর্ববক গ্রহণ করিয়৷ কান্তবাবুকে 

দিয়াছিলেন। বাহারবন্দ রংপুর জেলার অন্তর্গত একটি বিস্তৃত 

ও আয়কর জমিদারী। এই বাহারবন্দ অগ্তাপি কাশীমবাজার রাজবংশের 

অধীন আছে। তাহার অনুগ্রহে বাহারবন্দে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় 

কান্তবাবুকে আর অধিক রাজস্ব দিতে হয় নাই। হোষ্টিংসের আদেশে 

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, চিরস্থায়ী, 
বন্দোবস্তের সময় তাহাই নির্ধারিত থাকে। অগ্ঠাপি কাঁশীমবাঞজার 

রাজবংশ সেই অনুগ্রহ লাভ করিতেছেন। বাঁহারবন্দ ব্যতীত হেষ্টিংস্ 

নাছেব কাস্তবাবুকে আরও অনেক জমিদারী এবং লবণের ফারম্ ইজারা 

করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে কান্তবাবুর পুক্র লৌকনাথের নামে জমিদারী, 
গৃহীত হইয়াছিল। ১৭৮১ খূঃ হেষ্টিংস্ সাহেব কাশীরাক্্রীজা চৈৎসিংহকে 

আক্রমণ করেন। কাস্তবাবু অত্যাচার নিবারণের জন্য চেষ্টা করিরী- ) 
ছিলেন) কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এই মময় কাস্তবাবু 

রাঙজমাতার নিকট হইতে অনেকগুলি বমূল্য অবস্কা প্রাণ হা- 
ছিলেন। কাস্তবাবু কাগীর লুষ্ঠিত দ্রব্যের সহিত :রাজভবন হইতে 

৬ লঙ্ষমীনারায়ণ জীউ রামচন্ত্রী মোহর, একমুখ রত্াক্ষ, ক্ষিণাবর্ত শঙ্খ 

ও'রকটিপ্রস্তরের দালান দুষ্ঠনের অংশন্থরূপ-প্রার্ধ হন।  ফাত্তবাবু 
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হেষ্টিংসের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন । তিনি যখন যে স্থানে গমন করিতেন, 

কানস্তবাবুকে সঙ্গে লইতেন। ক্রমে তিনি হেষ্টিংসের কৃপায় অতুল গ্্ধের 
অধিকারী হন। বাঙ্গালা, বিহার এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে তাহার 

জমিদারী বিভৃত হয়। কাস্তবাবু কাশীমবাজার রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন 

করেন এবং প্রভৃত অর্থ ও সম্পত্তি রাখিয়া যান। তিনি হেষ্টিংসেরগনিকট- 

হইতে একটি সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোম্পানীর, 

বিচারালয়সমূহে জাতিঘটিত কোন তর্ক উপস্থিত হইলে, কাস্তবাবুর 
উপর তাহার বিচারভার অর্পিত হই কিন্ত ্রাঙ্মণকুলতিলক মহারাজ 

নন্দকুমার রায়ের প্রাণদণ্ডের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 

হেষ্টিংদ সাহেব তাহাকে রাজা উপাধি দিতে প্রস্তাব করেন; কিন্তু 

কান্তবাবু স্বয়ং উপাধি না! লইয়া, তদীয় পুত্র লোকনাথকে উপাধি দিবার 

জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার অনুরোধে ১৭৮৮ থ্ঃ কান্তবাবুর 

পুত্র লোকনাথ নন্দী হেষ্টিংস্ সাহেব কর্তৃক "রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া- 

&ছিলেন। ১৭৯৩ থৃঃ ২৯শে ডিসেম্বর কমলার বরপু্র কৃষ্ণকান্ত নন্দী 
জান্কবী তীরে জীবন বিসর্জন করেন। লোকনাথ মহাসমারোহে পিতার 

শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। দনেরূপ শ্রাদ্ধ পূর্বে বঙ্গদেশে আর হয় নাই। 

পরে মাতৃত্রাদ্ধে রাজ! নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর দ্বাদশ লক্ষ টাকা এবং" 

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ মিংহ ছয় লক্গ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । 

& অতঃপর রাজা লোকনাথ নদী কাস্তবাবুর মৃত্যুর গর গিতৃদেবের' 
অতুল ্ র্যের উত্তারিকারী হুন। পিতার জীবিতীবন্থায় লোকনাঁথ- 
১৭৮৮ খূঃ হোষংস্ সাহেব কর্তৃক রাজোগাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।, 
কান্তবাবুর জীধিতকাঁলে রাঁজা লোকনাথ জমিদারী কার্ধ্ে: ছিশেষ। 



২৮৮ 

“অভিপ্রতা লাত করিয়াছিলেন.। তাহার সেই অভিজ্ঞতার. ফলে জমিদারী 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় 

ক্ষরিয়৷ বিষয় সম্পত্ি বৃদ্ধি করেন। একাদশ বংসরকাল রাজ্যভোগ 
করিয়া ১৮*৪ থুঃ রাজা লোকনাথ নন্দী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
তিনি মত্যুকালে এক বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র কুমার হরিনাথকে 

রাখিয়া যান । 

৬ হরিনাথ নন্দী । 
রাজা লোকনাথের মৃত্যুরপর তণীয় পুত্র হরিনাথ নন্দী পৈতৃক রাজ্যের 

অধিকারী হন। তিনি নাবালক থাকায় তাহার বিষয় সম্পত্তি কোর্ট 

অব্ ওয়ার্ডসের অন্ততুক্ত হইয়াছিল। হরিনাথ শৈশবে পিতৃহীন হইয়াও 

রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খুঃ কলিকাতায় হিন্দুকলেঞ্জ 

প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহার সাহাযাকল্পে কুমার হরিনাথ পঞ্চদশ সহজ 

টাকা দান করেন। ১৮২৫ খঃ কুমার হরিনাথ নন্দী প্রাপ্ত ব্যস 

হইলে উক্ত বৎসর ২৬শে ফেব্রুয়ারি লর্ড আম্হাষ্ট' বাহাছুর তাহাকে 
“রাজ। বাহাছুর” উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। তিনি উদ্দারমন! ও 

বিলক্ষণ দাতা ছিলেন। হিন্দুকলেজে দান ব্যতীত রাজ হরিনাথ অনেক 

ৎকার্যেও দান করিয়াছিলেন। তাঁহার ধনভাপাৰু, স্বদেশবাসী দীন- 
দরিদ্রের ছুঃখ বিমোচনে সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। ু্বরিহী ও কূপ খনন 

এবং অন্নসত্র খুলিয়া আর্ত গ্রজাকুলের আশীর্বাদ ভাজন হন। দেশের 

' লোককে বলিষ্ঠ করিবার, অভিপ্রায়ে : তিনি ব্যায়ামকারীদিগকে উহ 

প্রদান করিতেন। ২৮৩৬ থ্ঃ ১৮৯ অগ্রহায়ণ রাজা হরিনাথ বন্দী: 
'বাহাছুর পার্থিব বিষয় সম্পত্তি, পতী রাণী হরমুনরী, পুত্র কুমার কয়ংনাথ 
৪ রুসতা গোবিনাুদ্দরীকে রাখিয়া 'পরমপথে প্রশ্বাগ'করেন ......... 
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, ০ কৃষ্ণনাথ নন্দী। 

রাজা বাতের যখন লোঁফান্তর হয়, কুমার কৃষ্ণনাথ নদী তখন 

প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন) তক্জন্ত বিষয় সম্পত্তি কোট অব ওয়ার্ডসের অধীন 
হইয়াছিল। কৃষ্খনাথের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ক্রুটি হয় নাই। তিনি 
ওয়ার্ডসের অধীনে থাকিয়া! ইংরাজী ও পারসী ভাষায় বিশেষ 
বতপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সদ্ধায়ে ও অপব্যয়ে তাঁহার অনেক 

অর্ধ বায় হইয়াছিল। ক্রমে তিনি খণগ্রস্ত হন। ১৮৩৮ থ্ঃ এপ্রেল 
মাসে স্ব্ময়ীর সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হইয়াছিল। ১৮৪* থুঃ 
কুমার কৃষ্ণনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের 

নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৮৪১ থুঃ জর্ড আক্ল্যাও বাহাদুর 

রুষ্ণনাথকে “রাজা বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। তিনি রীতিমত 

সুশিক্ষিত, দেশহিতৈষী এবং বিষ্তাশিক্ষার উৎদাহদাতা। ছিলেন। 

রাজা কৃষ্ণনাথ মুক্তহত্ত ছিলেন। তিনি তদীয় শিক্ষক কলিকাত|- 

ঝামাপুকুরের রাজা দিগন্ধর মিত্র মহোদয়কে এক ল্গটাকা দান করেন। 
এই লক্ষ টাকাই তাহার শ্রীবৃদ্ধির সোপান। কণিকাতায় মহামতি 
ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের স্ৃতিচিন্ধ স্থাপনকল্পে রাজ! বাহাছুর সর্বাপেক্ষা 

অধিক চাদ দ্বিয়াছিলেন। মুগ্য়ায় তাঁহার পরম প্রীতি ছিল। তিনি 

শিক্ষাকল্পে প্রভৃভূ অর্থ ব্যয় করেন। গোপাল দফাদার নামে রাজা 
কুষ্চনাথের অধীনন্থ কোন লোক মৃল্যবান্ দব্যপূর্ণ একটি বাক চুরির 
সন্দেহে তাহার ভূত্যবর্গ কর্তৃক প্রহথত হয়, গস্তীর সিংহ নামে রাজাবাহা- 

/£ .ছুরের একজন দিপাহী তজ্ন্য অভিযুক্ত হইয়াছিল) সেই মোবদরমায রাজা 
কফনাথও অভিযুক্ত হুন। শিাবাদের তদানীন্তন: দ্যািদ্রে বেল্ 
সাহেব 'রাঁজাকে খৃত করিবার অন্ত নাজির চ ) কতিপয় লোক গল, 
করে, কি হাঁ বানরালার বদর হইত রাজাকে ধৃত করিতে 

ঃ ১ রব সা 
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অক্ষম হওয়ায়, প্রিন্স দ্বরকানাথ বের ভাগিনেয বহরমপুরের তত 

কালীন ডেপুটা ম্যাজিস্েস্বগগয় চন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রাজাকে ধৃত 
করিবার জন্য কাশীমবাঁজার রাজবাটা ঘেরাও করেন। রাজা বাহাদুর 

ধরা দিলে, তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। 
কান্তবাবুকে অনৈক সময় কলিকাতায় কার্্স্ত্রে থাকিতে হইত ষ্বেই 

সময় যোড়ামীকোতে তিনি একটি বাটা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন রাজা 
রুষ্$নাথ কাশিমব! জার হইতে যোড়ার্সীকোর বাটিতে পলায়ন করেন। 

ইতিমধ্যে গোপাল দফাদারের মৃত্যু হইলে, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্টেট 
রাজাঢুক কলিকাতা হইতে বহরমপুরে আদিবার জন্য ওয়ারেন্ট জারি 
করেন। রাজা! বাহাদুর এই অপমান সহ করিতে না পারিয়া 

যোড়ার্সীকোর বাটিতে ১৮৪৪ খুঃ ৩১শে অক্টোবর. 'নিজহন্তে পিস্তলের 

দ্বার! আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বের একখানি পত্র জান] 

যায় যে, তিনি গোপালের প্রতি অত্যাচার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না 

অতঃপর রাজা কৃষ্ণনাথ বাহাছুরের পত্ী ্বর্ময়ী বিষয় সম্পত্তির 

উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি ১৮২৭ খুঃ শে অগ্রহায়ণ বর্ধমান 

জেলার অন্তর্গত ভীটাকুল গ্রামে রামতনু নন্দীর গরমে তিনি বংশে 

জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৮৮ খুঃ তিনি রাজ] কৃষ্ণনাথের রী 

কাশীমবাজার রাজবংশের : ' কুললক্ষী হইয়াছিলেন। বিবাহের প্র 

তিনি বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্জনাথ 

গঠানুবাটী বানজেহিয়ায় “কুষনাথ বিদ্যালয়” নাচ ৬ 
টা ৃ ৫ একটি হাদপাতাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন) 

এবং বিষ্বা গনী. ূর্ণমরীকে মানিক দেড় লহনন টাক বৃদ্ধির ব্যবন্থ 
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করিয়া তিনি মৃত্যুকালে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর 

নামে উইল করিয়! যান। রাজার মৃত্যুর পর ইষ্ট ইতডয়া কোম্পানী 
সেই উইল দাখিল করিয়াছিলেন । এই সময় স্বর্ণময়ী ঢাকা ভিষ্লি- 

নিবাদী রাজীবলোচন রায় নামক একজন কার্ধ্যদক্ষ বাক্িকে তিনি 

দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাহার পরামর্শে তর্দানীন্তন 

সুপ্রীম কোর্টে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর নামে অভিযোগ করিতে 

হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত এটা হরচন্ত্র লাহিড়ী মহাশয় 
রাণীর পক্ষদমর্থন করেন। প্রীয় তিন বমর কাল মোকর্দাম! হইবার 
পর ১৮৪৭ থৃঃ ১৫ই নবেম্বর সুপ্রীম কোর্টের ফুলবেঞ্চের বিচাতে 
রাজা কৃষ্ণনাথের উইল অগ্রাহ্থ হওয়ায়, স্বর্ণময়ী জয় লাভ করিয়া 
অতুল ধর্থধয প্রাপ্ত হন। মহারাণী স্বয়ং জমিদারীর দলিল পন্ধাদিতে 
স্বাক্ষর করিতেন। মুর্শিদাবাদ, বন্ধমান, হাবড়া, চব্বিশ" পর? 
নদীয়া, যশোহর, রাজপাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, মালা 
বগুড়া, ফরিদপুর, গাঙ্জিপুর, আজীমগড় গ্রতৃতি জেলায় তাহার জমি- 

দারী আছে। কলিকাতা মহরে অনেকগুলি ভাড়াটায়া বাটা এবং বড়- 
বাছারে তাহার নামে একটি চক আছে। বন্ত্রহীনকে বনত্রদদান, অন্ন- 

হীনকে অন্নদান, নিরাশ্রয় রোগীকে শুশ্রষ! ও আশ্রয় প্রধান তাহার 
স্বতাবসিদ্ধ ধর্ম ছিল। দয়া তাহার নিত্য সহচরী ও পরোপকার 

বনের ব্রত ছিল। প্রতিদিন ফোন প্রকার সংকার্ধ্য না করিয়া 

করেন নাই। তাহার চিনা দানের কথা এস্থলে উল্লেখ কর! 
হইল ১৮৭১ খৃঃ উট্টগ্রামের “মোলারহোমপ নির্ধাণার্থ- ৩,০০০ 7 

ঘেদিনীপুর হিল ১৯৯) কলিকাতা চাঁদনী হাসপাতালে ১১০৯৯ 
টাকা দান কযেন। তাহার দান দর্শনে সন্ত হইয়া গবরণমেন্ট ১৮৭১ খুঃ 

১০ মাগঃঠ প্রহারীণীগ, উদ্াধি গ্রীন করেন) উক্ত-ব বৎসর ১৩ই অক্টোবর 
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কাশীমবাজার রাজবাটাতে একটি বুহৎ দরবাঁর হয় এবং প্রেসিডেন্ী 

বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার মনোনি সাহেব বাহাছুর উপস্থিত থাকিয়া 

একখানি সনন্দপত্র প্রদান করেন। ১৮৭২ খুঃ বেখুন স্ত্রী বিদ্যালয়ে 

৯,৫০০) বগুড়া ইনৃষ্টিটিউসনে ৫** টাকা দান করেন। ১৮৭৩ খুঃ 

যশোহর ভৈরব নদের সংস্কারার্থ ১,*** ; নেটিভ হাসপাতালে ৮,০০০; 

ম্যালেরিয়া রোগগ্রন্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ১৫০০) বহরমগঞ্জের 

রাস্তা নির্মাণার্থ ১,০০* টাকা দান করেন। উক্ত বংসর ভারত 

গবর্ণমেণ্ট গ্রতিশ্রত হন যে, তাহার উত্তরাধিকারীগণ “মহারাজা” 

উপাধি সম্মানে ভূষিত হইবেন। ১৮৭৪ খুঃ মুর্শিদাবাদ, বগুড়া, 

পাবনা, নদীয়া, চবিবশ-পরগণা এবং বর্ধমান জেলার অনক্রিষ্ট ব্যক্তি- 

গণের জন্য একলক্ষ দশ হাজার টাকা দান করেন। উক্ত বৎসর মহারাণী 

ভিক্টোরীয়া তাহার গুণের প্রশংস! করিয়া “সি-আই” অর্থাৎ ক্রাউন্ 

অব ইগ্ডয়া উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৫ খুঃ বহরমপুর কলেজে 

১,০০০) রাঁজসাহী মাত্রায় ৫,০০০) কটক কলেজে ২,০০০) গারো 

ছিল দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৫** টাঁকা দান করেন। ১৮৭৬ খুঃ 

কলিকাতা! স্ত্রী বিদ্যালয়ে ১০,০০০ ; আলিগড় কলেজে ১,০০০; রংপুর 

হাইস্কুলে ৪১,০০০) কলিকাতা জিয়েলজিকেল্ উদ্ভানে ১৪,০০০) 

কলিকাতা দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাগারে ৮,০*০) বাখরগঞ্জ জেলার মহাঝড়ে 

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহাধ্যার্থে ৩,,০* টাকা দান করেন। ১৮৭৭ খুঃ 

জঙ্গীপুর দাঁতর্য চিকিৎসালয়ে ৫০* ; মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাঙারে 
১০১০০ ) টম্পল্ নেটিভ অনাথাশ্রমে ১,০০* ) হাবড়া দাতব্য চিকিৎ- 
সালয়ে ৫০*$ কলিকাতা ওরিয়েপ্টাল্ সেমিনারিতে ৩,*০* ) কলিকাতা 
ডিট্র্ট চেরিটেবল্ সোদাইটাতে ৫০০) ম্যাকৃডনেন্ড্ ইিয়ান্ এলোদিয়ে- 

সনে '১,০**)' তদ্াতীত একাধশ সহজ টাকার বস্ত্র ক্রয় করিরা' 
ধরিদ্ ব্ান্মণ প্ডিতগণকৈ দীন করেন। ১৮৭৮ খুঃ হুইলক্ষ টি 



মুশিনাবাধ _কাশীম বাজার রাজবংশ। ২৯৩ 

কুদ্র ক্ষুদ্র দান করিয়াছিলেন। উক্ত বংনর ভারতগবর্ণমেণ্ট তাহাকে 

শদ-এদ্-আই” উপাধি এবং ভারতেশ্বরী তিক্টোরীয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়। 

“ইম্পিরিয়াল অর্ডার অব দি ক্রাউন্* উপাধি সম্মানে বিভূষিতা করেন। 
প্রেসিডেন্সী বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার পিকক্ সাহেব বাঠাছুর 

ছোট লাটের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ১৪ই আগস্ট রাজধানীতে এক 

বৃহৎ দরবার করিয়া উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। ১৮৭৯ থৃঃ স্বর্গীয় 
কবিরাজ রমানাথ সেন মহাশয়ের খণ পরিশোধার্থ ভাগ্ারে ৫০০) 

ব্রিটাশ ইও্ডয়ান্ এসোদিয়েমনের "বাৎসরিক চদা ৫০৭ ; কলিকাতায় 

হিন্দু হোষ্টেল্ ভ্ভির্ধাণার্থ ৪,০০০) রাজকুমারী এলিসের স্মৃতিচিহ্ন 

নির্মাণার্থ ২,০০০ টাকা দীন করেন। ১৮৮০ খুঃ আয়র্লগু দেশের 

দুভিক্ষ নিবারিণী ভাঙারে ১০,০০7 প্রেটিয়টিক ফণ্ডে ৫,০০* টাক 

দান করেন। ১৮৮১ খুঃ আমেরিকার দুরিক্ষ নিবারিণী ভাগারে 
১,০০০) সেন্ট জেমস্ স্কুলগৃহ নিম্ধাণার্থ ৫** 7 কলিকাতার সংস্কৃত 

কলেজে বৃত্তি দিবার জন্য ৮০০০) জেনারেল এসেম্বি কলেজে 
এক বৎনরের বৃত্তির জন্য ৬০* টাকা প্রদান করেন। ১৮৮২ খুঃ 

রেভারেওু ফাদার লা ফেঁ! সাহেবের ভ্বীকে ৫০৯) ইডেন্ স্থৃতি 

ফণ্ডে ৫০০) ইগ্ডিয়ান এদোসিয়েমনের বাটা নির্মাণকন্পে ১,০০০ ; 

দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার্থ ৩০* টাঁকা দান করেন। ১৮৮৩ খুঃ 

মিমলা রিপন হাপপাতাল নির্ধ্াণার্ঘ ২,৫০০ ) হুগলী মিউনিসিপালিটাতে 

৫০০ টাঁকা দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খুঃ ইত্ডয়ান্ এসোপিয়েসন ফণ্ডে 
১,০০* টাকা দান করেন। ১৮৮৫ খুঃ কলিকাতা! মেডিকেল কলেজের 

স্ত্রীলোক ছাত্রীদিগের হোষ্টেল, নির্াণার্থ ১৫* লক্ষ টাকা, টেনান্দি 

বিলের বিপক্ষে আনোৌগনন করিবার জন্য ৫০* ; কাউন্টেম্ ড্ষরিণ ফণ্ডে 

৮ ০৪ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খুঃ লওন্ শিল্প প্রদর্শনী ফণ্ডে 

৩১৯০৭) লর্ড ইউলিক্ ব্রাউনের স্থৃতি ফণ্ডে ৫** টাকা দার 
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করেন। ১৮৮৭ খুঃ কলিকাত! মেডিকেল ইনৃষ্টিটিউসনের সাহায্যার্থে 

৫০৯) ডফরিণ ফণ্ডে ৫০০) লগুনের ইন্পিরিয়াল্ জুবিলী ইনৃষ্টিটিউ- 

সন্ উপলক্ষে ৫,০০০; বালি রিপন হলের সাহায্যার্থে ১,০০* টাক! দান 

করেন। ১৮৮৮ খুঃ কেশব একাডেমির সাহাধ্যার্থে ৫**; ডফ্রিণ 

স্থৃতি ভাগ্রে ৩,*** ) দীর্ষদিলিং স্বাস্থ্য নিবান নির্মাণার্থ ৮,০০০) 

এততিসন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে দেড়লক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ ৃঃ 
কলিকাতা ক্যান্ধেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রবৃন্দের হোটেল নির্ম্াপার্থ 

১০,০০০) এতদ্বযতীত বহ্ছসংখ্যক বিদ্যালয় ও চতুষ্গাী প্রতিষ্ঠা, কৃপ 
ও পুক্করিণী খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবংঞ্ন্তান্ত জনহিতকর 

কার্ষ্য তিনি বছ অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃঃ কলিকাতা 

মেডিকেল. কলেজের ডাক্তারী শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদিগের হোটেল, নিদ্মাণ- 
কল্পে একলক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৯১ খুঃ উত্তর বঙ্গের হুর্ভিক্ষ 

নিবারণ জন্য একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্য করেন। ১৮৯২ 
থূঃ বহরমপুর সহরে জলের কল নির্াণকযে দেড় লক্ষ টাকা মধ 
করেন। ব্রাঙ্ষণ, ভিক্ষুক; গ্রন্থকার, খণগ্রস্ত, কন্ঠাদায়গ্রস্ত গ্রভৃতিকে 

দানের সংখ্যা ও পরিমাণ নিরূপণ করা অসাধ্য। মহারাণীর নিকট জাতি 

কিবা বর্দভেদ ছিল না। তিনি প্রত্যহ শত শত ব্যক্তিকে অন্নদান 

করিতেী। তাহার দান ধর্মের সবিস্তার উল্লেখ এন্থলে 'সন্তবপর নহে। 

ফলকথা মহারাণী ন্বরণময়ী প্রতি বংসর একলক্ষ টাকার কম দান করিতেন 

না। এই প্রাতংম্মরণীয়! পুথ্যপ্লোকা মহারাণী প্রায় ষাঠ লক্ষের উপর 

» দান করিয়াছিলেন। মহারাণী স্বরময়ীর লক্ষ্মী ও সরম্থতী নামে দুইটা 

কন্ঠা৷ জন্মগ্রহণ করেন। একটি কন্তা৷ রাজা কৃষ্ণনাথের জীবিতাবস্থাগ্ 
শৈশবে এবং অপর কন্া জীবনান্তে কৈশোরে লোকান্তরিতা হ্ইয়াছিলেন। 

বহরমপুর বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের সহিত কন্তাটা বিবাহ হইয়াছিল-। 
অতঃপর ১৮৯৭ খঃ ২৫শে আগষ্ট বাৎসরিক প্রায় আট পক্ষ টাকার 
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আর রাখিয়া বঙ্গের অবপূর্ণারূপিণী মহারাণী স্বর্ময়ী দেহত্যাগ করিয়া- 
ছেন। তাঁহার স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী অপুন্রক অবস্থায় জোকাত্তর 
গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে কোনও পোষাপুত্র গ্রহণের বন্দোবস্ত 
করিয়া যান নাই। সুতরাং মহারাণী স্বর্ময়ী কাশীমবাজারের রাজৈঙ্বর্ষ্য 
কেবলমাত্র জীবনসত্বে স্বত্ববান ছিলেন। স্বব্ণময়ীর দেহাবদান হইলে 
তিনি অপুত্রক বলিয়া তাহার শ্বশ্রঠাকুরাণী রাজা কৃষ্চনাথের জননী 

রাণী হরসুন্দরী বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হন। পুণ্যতূমি বারাণসী- 
বাদিনী রাণী হরস্নদরী বৃদ্ধাবস্থায় বিষয় বাসন। পরিত্যাগপুর্ব্বক যাবতীয় 

সম্পত্তি তাহার &দীহিত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত মনীনতচন্তর নন্দীকে 

দান করেন। এক্ষণে মহারাণী ম্বর্মম়ীর স্বামী রাজ! কৃঞ্চনাথ নন্দীর 

তথ্বী গোবিন্সুন্দরীর পুল্ত স্বনামপ্রসিদ্ধ মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র- 

চন্ত্র নন্দী মহোদয় কাশীমবাজার রাঁজ এষ্টেটের অধীশ্বর। 

মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী । 

কাশীমবাঁজারের বর্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্ত্রচন্ত্র নন্দী মহোদয় 

১৮৬৪ খুঃ পিতা! নবীনচন্ত্রের কলিকাতা শ্তামবাজারের বাটাতে জন্মগ্রহণ 

করেন। বর্দমান জেলার অন্তর্গত মাথরোণ গ্রামে ইহাদের আদি নিবাস। 
নবীনচন্দ্রের তিন পুত্র ও পাঁচটা বন্যা) তন্মধ্যে মনীন্্রচন্ত্র কনিষ্ঠ। 

শৈশবে ইহার মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, পিতৃদের জীবনের শেষাংশ সম্তানগণের 

গ্রতিপালনে অতিবাহিত করেন। মনীন্্রচন্ত্রের মধ্যম ভ্রাতা যোগীন্্রচন্্র 

অন্ন বসে বারাণসীধামে মৃত্যুুখে পতিত হন। তাহার কিয়দিবদ 

পরে পিতৃদেব লোকান্তর গমন করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেনত্রচ্্ও 

দুশিক্ষিত হইয়া অকালে পরলোকগুত হন । মনীন্রচন্র তখন কলিকাতা! 



২৯৬ ... ভারত-গৌরব। 

শ্রামবাজারের একটি বহ্গবিগ্ভালয়ের জনৈক ছাত্র ছিলেন; তৎপরে 

তথ! হইতে হিন্দুস্কুলে প্রবিষ্ট হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায়, সাংসারিক 

ভার মনীন্দ্রন্ত্রের উপর স্থন্ত হয়। কল্লিকাতায় সংসারযাত্রা নির্বধাহ 

কষ্টকর দেখিয়া ইনি পৈতৃক বামস্থান মাথরোণ গমনপুর্ববক তথায় গ্রাম্য 

বালকদিগের জন্য একটি মধ্যবৃত্তি বঙ্গবিগ্ভালয় স্থাপন করেন। এই 

প্রকারে চারি বৎসরকাল অতীত হয়। সেই সময় মহারাণী স্বর্ণময়ী 

ইহাকে কলিকাতায় বাসের জন্য সাহায্য করিতে অভিমত করেন। 

অতঃপর ১৮৯৭ থৃঃ মহারাণী স্বর্ণমন্ীর লোকান্তর হইলে, মনীন্্রচন্ 
শাধক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতা হইতে কাশীমবাজারু, গমন করেন। 

ক্রিয়াকল্প সমাপন হইবার পর ইনি বারাণসীধামে গমন করিলে, তথায় 

রাণী হরস্ুন্দরী তাহার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি মনীন্্রন্ত্রকে উইল করিয়! 

দিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি কাশীমবাজার রাজবাটাতে আসিয়া ১৮৯৮ থৃঃ 

বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজৈহরধ্য গ্রাণ্ত হইয়া প্রথমতঃ .বহরমপুরের 

জলের কল প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণতা সাধন করেন মহারাণী স্বর্ণময়ী বহরমপুর 

সহরে পানীয় জলের জন্ত কল প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু উহা 

সুমম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। মনীন্ত্রচন্ত্র আড়াই লক্ষ টাক! 

ব্যয়ে ইহার প্রতিষ্ঠা কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইনি আশৈশব বিষ্যানু- 

রাগী। মহ্থারাণীর লোকান্তরের পর, কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের নূতন 

বিধান অনুগারে বহরমপুরের “কঞ্চনাথ কলেজ” পরিচালন অসম্ভব 

হয়। ইনি তৎকালে কলেজ পরিচালনার ভার কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
উপর প্রদান করেন। এই কলেজ পরিচালনার জন্ত প্রতিবংসর দ্বাবিং- 

শত সহঅ মুদ্রা ব্যয় বহনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মহাঁরাণী স্বর্ণময়ীর 
সময়ে গবর্ণমেপ্ট কাশিমবাজারের পরবর্তী অধিপতিগণকে মহারাজ! উপাধি 
ভূষণে ভূষিত করিতে প্রতিশ্রুত হন তদনদারে ১৮৯৮ থৃঃ ৩ৎশে মে 
মহারাণীর সনন্দ অনুযায়ী গবরমেঞ্ট« মনীন্ত্রন্ত্রকে “মহারাজা* উপাধি. 
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প্রদান করিয়াছেন। . তৎকালীন ছোটলাট স্তার জন্ উড্ররন্ 

ৰাহাছবর বেল্ভেডিয়ার প্রাসাদে এক দরবার করিয়৷ ইহাকে উপাধি সনদ 
ও খেলাৎ প্রদ্ধান করেন। তৎকালে মহারাজ মাধারণের হিতকর কার্যে 

প্রায় দশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বহরমপুর মিউনিসিপালিটার 

উপর মহারাজের বিশেষ যত্ব। ইহার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্টিত থাকিয়া 

ইনি সহরের উন্নতিকল্পে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধ্যান্ুমারে মহারাজ 
স্বীয় জমিদারী এবং বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়া 

থাকেন। মহারাজ চাদা দানের জন্য “ভারতীয় স্মৃতি ভাগ্ডার” সমিতির 

একজন সহকারী-সভাপতি। ইনি ব্রিটাশ্ ই্ডিয়ান এনোসিয়েসনের 

পদ্ম হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্ততম সদস্য নিযুক্ত হন। বর্তমান 

সময়ে মহারাজ এখনও উক্ত সম্মানে সম্মানিত । কাণীমবাজার রাজবংশের 

প্রতিষ্ঠাতা! কান্তবাবুর মুদির দৌকান যে স্থানে ছিল; মহারাজ সেইস্থানে 

একটি দ্রাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহারাজের বিদ্বোৎ- 

সাহিত। ও বদান্িতা চিরগ্রসিদ্ধ। ইহার বদান্ততার ফলে ডাক্তার 

নগেন্ত্রচন্ত্র গুপ্ত আষ্টারার অন্তর্গত ভিয়েনা বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে “পি-এচ্-ডি” 

উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে আর কোন বাঙ্গালী উক্ত বিষ্তালয় 

হইতে এ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। সমগ্র সদনুষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গ- 

সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মহারাজের নাম চিরম্মরণীয় থাকিবে। 

সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি বিষয়ে সহায়তা সম্বন্ধে ইহার চেষ্টার ভ্রুটা 

নাই। “দাহিত্য-সন্মিলন” প্রতিষ্ঠার অগ্রণী হুইস্না ইনি কলিকাতার 

সাহিত্য পরিষদের ভূমিদাঁন করিয়া! তাহার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
১৯5৭ খুঃ মহারাজের প্রদত্ত ভূমির উপর এবং অর্থ সাহায্যে সাহিত্য- 

পরিষদ কলিকাতায় একটা একতলা স্ুৃশ্ত অট্রালিকা নির্মাণ ররেন। 

অহারাজের যবে ১৯*৭ থুঃ নবেম্বর মাসে কাশীমবাজার রাজবাটাতে 

রঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম, প্রাদেশিক সম্মিলন হইয়াছিল। 
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বঙ্গভাঁষার প্রায় সকল সগ্রস্থই মহারাজের নিকট সহায়তা প্রাপ্ত 

হইয়া আদিতেছে। শিক্ষা প্রচার সন্বন্ধে এবং হিন্দধর্মের মাহাত্ম্য রক্ষা 

বিষয়ে মহারাজের সাতিশয় আগ্রহ দেখিতে পাওয়! যায়। মহারাজ 

অকপট স্বদ্দেশহিতৈষী--ম্বদেণীর পরম ভক্ত ও সুধী। শিল্প-শিক্ষা 

কলে মহারাজ গবর্ণমেণ্টের হন্তে এক লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি 

দান করিয়াছেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাঁথ কলেজের বিজ্ঞান শ্রেণীর উন্নতি- 

কন্মে মহারাজ দুই লক্ষ টাক! দান করিয়াছেন। মহারাজ কলিকাতার, 

রিপন কলেজের নৃতন বাটা নির্ঘাণ ভাগারে পাচ সহতর মুদ্রা দিয়াছেন। 
মহারাজ ছাত্রবৃন্দের আইন বিদ্যালাভের সৌকয্যার্থে কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রত হইয়াছেন। 

প্রথম ছুই বরে প্রতিবৎমর পঞ্চদশ সহত্র মুদ্রা হিসাবে এবং পরবর্তাঁ 

দুই বৎদরে প্রতিবত্মর দশ সহজ মুদ্রা হিসাবে ঞ টাকা প্রদত্ত হইতেছে। 

এই অর্থের সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় মংলগ্ আইন বিষ্তামন্দিরের 

ছাত্রগণকে উৎসাহ দানার্থ বৃত্তি প্রদান করা হয়। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ 

কলেজের ছাত্রবৃন্দের দীবী সর্বাগ্রে পুরণ হইয়। থাকে । ইনি লেফটে- 

্যাণ্ট কর্ণেল্ কীর্তিকার ও মেজর বামন দাপ বসুর প্রণীত “ভারতীয়, 

ভেষজ-উত্ভিজ” নামক গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণের জন্য দশ হাজার টাকা দান, 

করিয়াছেন। গণিত ও জ্যোতীষ সন্বন্ধীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের, 

উদ্ধার এবং .পান্ুবাদ গ্রকাশের জন্য মহারাজ বিশেষনূপে মনোযোগী 7. 

তাহার জন্ত ইনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে বিশ সহস্র টাকা দিবার প্রস্তাৰ' 

করিয়াছেন। এই টাকা ইনি চারি সহত্র করিয়া পাঁচ বৎসরে প্রদান 

করিতেছেন । ১৯১৯ খুঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে মহারাজের উত্তরাধি- 

কারীগণ ব্যজিগত “মহারাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উত্ত বংসর' 
মহারাজ ট্রাঙ্গ ভাল্ যুদ্ধ ভাগ্ডারে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন + 

১৯১, খু. স্বগগীয় ভারতসমাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্থৃতি ভাগারে মহারাজ 
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দশ সহস্র মুদ্রা দীন করেন। ১৯১১ খুঃ বঙ্গদেশের জমিদার সভার পক্ষ- 

হইতে প্রেসিডেন্দী বিভাগের জন্য ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত 

নির্বাচিত হন। ১৯১১ খুঃ কলিকাতা স্তাসান্তাল্ মেডিকেল কলেজে 

মহারাজ ছুই 'হাজার টাক! দান করিয়াছেন। ১৯১১ থুঃ কলিকাতা 

লহরে নবীন ভারতেশ্বর সমাট্ পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজন- 

কল্পে যে অর্থ সংগ্রহ হয়; তাহাতে মাননীয় মহারাজ পাচ সহন্র, 

মুদ্রা দান করেন। ১৯১২ থুঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার রাজ প্রাদাদে 

নবীন সম্রাট ও সমট্ মহিষীর এক সত হইয়াছিল; তৎকালে সেই 
রাজকীয় অভ্যর্থনা! সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাব বাহাদুর, 
কাশীমবাজারাধিপতিকে রাজসকাঁশে যথারীতি পরিচিত করেন। 
১৯১২ খুঃ ১রা মার্চ হুগলী-টুচুড়া সহরের ময়দানে কৃষিশিল্প 

প্রদর্শনীর পরিত্যক্ত মণ্ডপে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়? 

বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রের শ্রদ্ধাতাজন সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার 
মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির মভাগতি এবং ক।শীমবাজারের বিদ্যোৎমাহী 

মহারাজ মনীন্ত্রচন্ত্র শ্মিলনের সভাপতির 'আসন গ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃঃ 

মে মাসে মহারাজ বাহাদুর বরিশালের গৈল! গ্রামের কবীন্ত্র স্কুলের গৃহ 

নির্মাণ ভাগারে এক হাজার টাক! দান করিয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ 

জানুয়ারী মাসে বঙ্গদেশের তূম্যাধিকারীগণের পক্ষ হইতে মহারাজ বাহাদুর 

তারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়া দেশের বনুতর হিত- 
সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। ১৯১৩ থুঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমান বিভাগের 

ভীষণ বন্ঠাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে কাশীমবাজারের মাননীয় 
মহারাজ এক সহতর মুদ্রা দান করেন। ১৯১৩ থৃঃ ডিমেম্বর মাসে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব স্মিলনে ইনি নব্ধীপধাম গমন করেন) তৎকালে ্ভৃপাদ 
শ্রী, অতৃনরষণ গোস্বামী সম্পাদিত “চৈতন্ত তাগবৎ” নথ এক সহজ 
খও বিতরণ করেন। সেই সময্ন নবদ্ধীপের পণ্ডিতগণ মহারাজ্রকে 



তি ভারত-গৌরব 

“বিদ্যারগন* উপাধি প্রদান করিয়াছেন । মহারাজ নবদ্বীপ পুস্তকালয়ের 

উন্নতিকল্পে চারি সহম্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ কলিকাতার 

টাউনহলের বিরাট সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিগীড়িত ব্যক্তিগণের 

সাহায্যার্থে মাননীয় মহারাজ বাহাছবর এক সহশ্র টাকা দান করেন। 

বারাণদীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্ঠীলয স্থাপনকল্পে ১৯১৩ খুঃ অক্টোবর মাসে 
মহারাজ এক লক্ষ টাক] চাদ! দান করিয়াছেন। ১৯১৪ থুঃ জানুয়ারী 

মাসে মহারাজ মনীন্্রচন্ত্র বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল লিটন্ 

হা্পাতালের জন্ত ছুই সহত্র টাকা দান করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের 

সভাপতি মাননীয় মহারাজ বাহাদুর ১৯১৪ থঃ ফেব্রুয়ারী মাসে সাহিত্য 
সভার ধনভাগ্ডারে পাঁচ শত টাক দান করিয়াছেন। মহারাজের প্রস্তাব- 

মতে সাহিত্যদ্ভা বিথাত হিন্দুরাজা বল্পাল সেনের “দানসাগর” গ্রন্থখানি 

বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৪ খুঃ মার্চ মাসে দানশীল 

মহারাজ মেদিনীপুর কলেজে রসায়ন শ্রেণী খুলিবার সাহায্যার্থে পাঁচ শত 
টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৪ থুঃ জুন মাসে ভারত দাআাজ্যের নূতন 

ইংরাজ রাজধানী দিল্লী সহরে নবপ্রতিষ্টিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 

শাখার সাহায্যকল্পে দানশৌওড কাশীমবাজারের অধীশ্বর বাহাদুর একশত 

টাকা দান করিয়াছেন। রাজ প্রতিনিধি পত্তী পরলোকগতা লেডি হার্ডিঞ্জের 

স্থৃতি রক্ষাকল্সে দিল্লীসহরে স্ত্রীলৌকদিগের জন্য একটি মেডিকেল কলেজ 

ও হামপাতাল এবং রোগীসেবিকাগণের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর তদনুষ্ঠানের 

সাহাধ্যস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। মহারাজের 

অর্থেই “বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্” প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের এক বৃহৎ অভাব 
দূরীভূত হইতেছে। ইনি শ্রীযুক্ত সত্যন্থ্দর দেবকে চিনামাটার ডুরব্য 

নির্মাণ প্রণালী শিক্ষার জন্ত জাপান ও জার্মীণী প্রেরণ করেন। 
১৯১৪ খুঃ কুম্তঘোগে কাশীমবাজারের ুপ্রদিদ্ধ গৌড়-রাদর্ধি পরম- 



মুশিদাবাদ--কাশীমবাজার রাজবংশ । ৩০১ 

ভাগবত মহারাজ বাহাছুর সন্ত্রীক ও আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া 
হরিছ্বার তীর্থে গমন করেন। ১৯১৫ খৃঃ ভারতসম্রাটের জন্মদিবস 
উপলক্ষে কাশীমবাজারের দানশীল মহারাজ মনীন্্রচন্ত্র "কে-সি-আই-ই” 
উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। ১৯১৫ থ্ঃ নবদ্ধীপ সপ্তম এডওয়ার্ড 

এংলে! সংস্কৃত লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাকন্পে মাননীয় মহারাজ বাহাছ্ুর চারি 

হাজার টাক! দিয়াছেন। ইনি সীতারামপুর এখোড়ায় ইইার ইংরাজী 

বিগ্ভালয়ের সংশ্রবে একটি থনিবিদ্যা শিক্ষার বিভাগ খুলিয়াছেন। বর্ধমান 

বিভাগের কমিশনার বাহাদুর এই বিভাগের দ্বার উন্মোচন করেন। 

১৯১৫ খুঃ ২৮শে দেপ্টেম্বর সিমলায় রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে নব-নির্মিত 

মন্ত্রণা-গৃহে মহারাজের প্রদত্ত বড়লাট লর্ড হার্ডিগ্রের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। মান্ঠবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীর উহার প্রতিষ্টা 
কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। ১৯১৫ থৃঃ ডিসেম্বর মাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্মি- 
লনীর সন্কল্পিত মন্দির নিন্দাণের জন্ত ভক্তচুড়ামণি মহারাজ বাহাছবর 
কলিকাতায় চারি কাঠা ভূমির মূল্য দান করিয়াছেন.। ফল কথা, স্কুলের, 

সাহায্যে, হাসপাতালের সাহাযো, সভা-সমিতির সাহাষো, পুস্তক প্রণয়নের 

সাহায্যে, শিল্পবিজ্ঞান উন্নতির সাহায্যে মহারাজ অকাতরে দান করিয়া 

থাকেন । মহারাজের খুচরা দানের সংখ)! ও পরিমাণ নিরূপণ করা 

অসাধ্য । দয়া-দাক্ষিণ্য, দানশীলতায়, বিনয়ে, আড়ূম্বরশূন্তায়, ধর্ম 

নিষ্টায়, মহারাজ একজন আদর্শ নরপতি। ম্বরাজ্য ব্যতীত মহারাজ 

বাহাদুর অন্তান্ত বসস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সদনুষ্ঠানে ব্যাপ্ত থাকেন। 

মহারাজ মনীন্ত্রন্ত্র একজন বিচক্ষণ, সম্মানতাজন ও প্রজাবৎসল 

ভূষ্বামী।. মহারাজের দান, ধ্যান ও পুণ্যাহ্ছের বিরাম নাই। দরিদ্রের 

উপর ইহার অনীম দয়া আছে। স্বদেশের উন্নতিকয্পে ইনি সর্বদাই 
সচেষ্ট। ছাত্রবৃন্দের উপর দিয়া, শিক্ষা বিস্তারকল্পে দান প্রভৃতি মহা: 

রাজের গুগগরিম! বঙ্গদেশে বিকী্ণ। 



৩৪০২ ভারত-গৌরব। 

মহীরাঞ্জের তিনটা পুক্র ও দুইটা কন্তা জন্মিয়াছিল। জোো্টজামাতা 
১৯১৪ খৃঃ ২৩ শে মার্চ লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৯১৩ থূঃ মহারাজের 

দ্বিতীয় কন্যার সহিত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের পু্রের শুতপরিণয় 

হইয়াছে। মহারাজের জোষ্ঠ পুক্র মহারাজকুমার মহিমচন্ত্র নদী বাহাছুর 

কলিকাতা! গ্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে “বি-এ” পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

কয়েক বত্মর পূর্বে কুমার বাহাছুর পিতৃদেবের সহিত তীর্থ ভ্রমণে 
বহির্গত হইয়া ৬ বৃন্দাবনধামে অকালে কালগ্রামে পতিত হইয়াছেন। 

১৯১৩ থৃঃ ২৮শে মার্চ বৃন্দাবন গোবর্ধানে মাননীয় মহারাজ তদীয় পর- 

লোকগত পুক্রের নামে পর়ত্রিশ সহস্র টাকা ব্যয়ে একটি ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছেন। মহারাজের মধ্যম পুক্রও মুকুলে বৃস্তঢ্যুত হইয়াছের্ন। 

মহারাজ বাহাছুরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীশচন্্র নন্দী বাহাছুর ১৮৯৭ খুঃ 

১১ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনিই অধুনা! কাণীমবাজার 

রাজৈশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। পিত্ৃগুণের অধিকারী হইয়া মহারাজ 

কুমার শ্রীমান্ শ্রীশচন্ত্র নন্দী বাহাছবর দানশীল বংশের গৌরব রক্ষা 

করিবেন। 



নশীপুর রাজবংশ । 
.. মুর্শিনাবাদ জেলার অন্তর্গত ননীগুর রাজবংশ ইতিহাঁম সংশ্লিষ্ট অতি 
প্রাচীন জমিদারবংশ। এই বংশের পূরবপুরুষগণ পূর্বে পানিপথে বাম 
করিতেন। তারাটাদ দিংহ হইতে নশীগুর রাজবংশের গরিচয় 
পাওয়া যায়। 

তাহার গোত্র অজীৎ সিংহ দিল্লীর মোগল সম জাহাদীরের সময় 
নানা প্রকার সংকার্য্ের জন্ত “রায়” উপাধি গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

অজীৎ সিংহের জোষ্ঠ পুর অমর সিংহ যতসামান্ ব্য সম্পত্তি 
করেন।' তাহার চারি পুত্র। 

" অমরদিংহের কনিষ্ঠ পুত্র দেওয়ালী দিংহ ব্বীর্ঘ্ের জন গ্রদিদ 
ছিলেন। তাহার ছই পুত্র-দেবী দিংহ ও বাহাছুর দিংহ। 

৬ দেবী দিংহ। 

দেওয়ানী সিংহের দ্য পু দেবী সিংহ নশীপুর রাজবংশের গ্রতি- 

্টাতী। ১৭৫৬৭: তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাণিপথ হইতে বঙগদেশে 

আসিয়া ; বাদ বসতি করেন। ১৭৭৩ থঃ ইষ্ট ইতডিয়া কোম্পানীর 
বীজ বন্ধে নুতন প্রণালী বিধি হয়। সেই সময় দেবী 

মিং্হ কোম্পানীর রাজন্থ বিভাগের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ভ্রমশঃ 

তিনি ওােন হো াহেবের বিশেষ প্রিয়গাত্র হইয়াছিলেন। অতঃপর 
তিনি দেবীমিংহকে রংপুরের তৎকানীন কাঁলেক্টার গড্ত্যাক সাহেবের 

 শও়াদ পদে, অভিযি্ করেন। ইতিহাসে বিরত যে, দেবী মিংহ 
& নানা প্রকার আতা: রি রাজ ৃদ্ধিকরযাছিলেন। ১৭৮১ ধ্ঃ 
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তিনি পুর্ণ, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ইজারা গ্রহণ করিয়া প্রভূত, 

বিত্ুশালী হন। ১৮০৫ থ্ঃ ১৮ই এগ্রেল নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 

দেবী সিংহ পরলোকগত ইইয়াছেন ৷ তিনি নিংসস্তান ছিলেন৷ 

৬ বাহাছুর সিংহ। 

দেবী সিংহের মৃত্যুর পর ১৮৭৫ থুঃ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাছবর 

সিংহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। দেশের আত্যন্তরীণ উন্নতিকর কার্য্যে 

তাহার কর্মপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১১ থ্ঃ বাহাদুর সিংহ 

ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাহার তিন পুত্র-বলবস্ত সিংহ, উদমন্ত 

সিংহ ও অনুমস্ত সিংহ। 

৬ বলবন্ত সিংহ। 

অতঃপর বাহাদুর দিংহের জোস পুত্র বলবস্ত সিংহ : ১৮১১ থ্ঃ পিতৃ 

সম্পত্তির অধিকারী হন। তাহার প্রভাবে ও জুশীদনে ধম 

উন্নতি হয়। বিষয়কর্ম্মে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন।” ১৮০ খুঃ 

বলবস্ত সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। 
কতা 

৬ গোপাল সিংহ। * 

তৎপরে বলবস্তের পুত্র গোপাল সিংহ যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত 

হন। তিনি শাস্ত গ্রক্তির লোর ছিলেন বলিয়! সকলে তাহাকে সমীদর 

করিতের।' গোপা দিংহ পাচ বৎসর মাত্র বিষয়: ভোগ খরিয়া 

১৮২৫ধ্ঃ প্রাণভাঁগ 5 ভাহার কোন সন্তানাদি হর নাই 
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৬-উদ্মন্ত সিংহ। 

 তদনন্তর গোপালের খুঙ্পভাত উদমন্ত মিংহ এই বংশের প্রতিনিধি 

বলিয়া গণ্য হন। কলিকাতী-বড়বাজ্জারে তাহার তূসম্পত্তি ছিল) 
_. তাহার মধ্যে কিয়দংশ তদীয় পারিবারিক বিগ্রহ ৮ রঘুনাথ জীউর সেবার্থে 

বান করা হইয়াছিল। তিনি নশীপুরে ৬ রামচন্দ্র জীউর একটি বৃহৎ 

মন্দির প্রতিষ্টা করেন। ভারতের ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল আরর্ল 

অব মিন্টো! এবং মীরকুইন্ অব্ হেষ্টিংসের নিকট তাহার বিশেষ সমাদর 

ছিল। তিনি জমিদারীর বন্ুপ্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। 
১৮৩২ খৃঃ উদমন্ত সিংহ ইহলীলা সম্বরণ করেন। 

৬ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ | 

উদ্মন্তের সন্তানাদি না থাকায় তাহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

অনুমস্ত সিংহের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দিংহ উত্তরাধিকার লাভ করেন। তিনি 

জমিদারীর উন্নতিকয্লে বিশেষ যদ্রবান ছিলেন। কৃষন্্র প্রতিভাবান, 

স্বদেশতক্ত ও পরোপকারপরায়ণ পুরুষ ছিলেন। ১৮৫০ খ্ঃ তিনি 

_ অনন্তধামে চলিয়া গিয়ছেন। ৯ 
পি 

৬ কীত্তিচন্্র সিংহ। 

ক্কষ্চচন্ত্রের পরলোকান্তে তাহার পুত্র কীত্চন্ত্র সিংহ রাজপদে 

অভিবিক হন। ১৮৫৮ থুঃ প্রায় ছুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি বর্তমান 

রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিবেন। তাহার সময়ে ননীপুয়ের উন্নতি 

কহগরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। “তিনি আত্মচেষ্টার শিক্ষিত হইয়া 

দেশের হ্কলসাধনে আপনাকে অর্পণ কমেন। তীহার চরিত্রে 
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অসাধারণ পুরুষকারের সহিত প্রগাট স্বধর্শানিষ্ঠা বিদ্যমান ছিল। তিনি 

উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের প্রীতি ও সম্মানভাজন হন। ১৮৬৪ খৃঃ রাজা 
কীত্তিচন্দ্র সিংহ দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

রণজিং সিংহ । 

কীন্তিচন্দ্রের পুত্র মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর: 

বর্তমান সময়ে নশীপুর রাজপদে সমাসীন। মহারাজ ১৮৬৫ থুঃ ৯ই জুন 

নশীপুর প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ 

কলেজে বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহার নাবালক সময় জমিদারী কোর্ট" 

অব ওয়ার্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। অতঃপর ইনি সাবাল্র, 

হইয়! ১৮৮৬ খুঃ ৯ই জুন বিষয় সম্পত্তির কর্তৃত্বভার ন্বহস্তে গ্রহণ করেন। 
১৮৮৭ থুঃ মহারাজ বাহাদুর লালবাগ বেঞ্চের অবৈতনিক মাভিষ্েট 

মনোনীত হন। ১৮৮৮ খৃঃ লালবাগ মিউনিদিপালিটার চেয়ারম্যান 

পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯১ থ্ঃ ১লা জান্গুয়ারী ইনি পরাজা” 

উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৩ খুঃ মহারাজ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি্ট্েটের 

ক্ষমত প্রাপ্ত হইয়া একাকী বিচার করিবার অধিকারী হন। ৭৭ খ্ঃ 

১লা মার্চ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টরেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং পুলিশ | 

চালানের মোকরদমার বিচার ও দরখাস্ত গ্রহণের ভার ন্যস্ত হয়। ইনি 

ক্রমশঃ লালবাগ বেঞ্েের সম্পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন, মহারাজ অবৈ- 
তনিক মাঁজিষ্টেট থাকিয়া আপনার বিচার ক্ষমতার বিশেষ কৃতিত্বের 

পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৯৭ থ্ঃ ইনি পুনরায় মুর্শিদাবাদ “মিউনি- 

সিপালিটার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৮৯৭ থৃঃ ২২শে জুন ভারতে- 
শ্রী ডিক্টোরীয়ার “হীরক জুবিলী” মহোৎসব উপলক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
ইহার গুণের বিশেষ প্রশংসা! করিয়া প্রাজা! বাহাহ্র* উপাধি ঈশ্মানে 
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ভূষিত করেন। ১৮৯৮ থ্ঃ রাজাবাহাদ্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
হস্তে ছুই সহত্র টাকা দান করিয়াছেন) প্রতিবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষো- 
তীর্ঘ যে ছাত্র অন্কশান্রে সর্বোৎকৃষ্ট হয়, সেই ছাত্র পকীর্ঠিচন্ত্র মেকেগ্রি 
মেডেল” নামে একটি স্বর্ণ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
১৮৯৯ খুঃ মিথিলাপতি মহারাজ লক্ষীশ্বর সিংহ বাহাদুরের স্থানে ইনি 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১ থুঃ ২৩শে জুন 

হইতে মহারাজ বাহাছুর “সামারী পাওয়ার” প্রাপ্ত হইয়াছেন । ১৯০২ খুঃ 

ভারতের তৃতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন বাহাছুর মুর্শিদা বাদ পরিদর্শন 

উপলক্ষে নশীপুরের রাজভবনে গমন করেন। ১৯০৫ থুঃ ইনি বু অর্থ 

ব্যয়ে পুনরায় রাজগ্রামাদের উন্নতি ও শ্রীবুদ্ধিাধন করিয়াছেন! 
১৯১০ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে রাজাবাহাদুর ব্যক্তিগত “মহারাজা”? 

উপাধি সম্মানে সন্মানিত হইয়াছেন। বহুবিধ অনুষ্ঠানের সহিত মহা- 
রাজের নাম বিজড়িত আছে। ১৯১* থ্ঃ মহারাজ কলিকাতার বিজ্ঞান 

সভার উন্নতিকন্পে সাত শত টাক! দান করেন। কলিকাতায় ভারতের 

রাজপ্রতিনিধি সবগ্ায় লর্ড মিণ্টো বাহাছুরের গ্রস্তরমরী মুদি স্থাপন জন্ত 
যে স্থৃতিভাগ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯১০ খুঃ উহাতে নশীপুরাধিপতি পাঁচশত 

টাকা দান করেন। ১৯১০ থুঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এড্ওয়ার্ড 
মহোদয়ের স্বৃতিভাগ্ডারে মহারাজ দশ সহ মুদ্রা দান করেন | ১৯১১ থ্ঃ 

কলিকাতা সহরে নবীন ভারত সম্রাট মহামান্ত পঞ্চম জর্জের অভ্যর্থনা 

আয়োজনকল্পে টাদ্দায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে মহারাজ ছুই হাজার 

টাকা দান করেন। ১৯৯১ থৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক 
দরবারে মহারাজ ভারতগবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
১৯১২ থুঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে সম্রাট ও তত্মহিষীর 
ক সভা হইয়াছিল; তৎকালে 'মেই রাজকীয় অভ্যর্থনা! সমিতির 

সম্পাদক মর্শিদাবাদের বর্তমান নবাব বাহীছুর রাজসকাশে নণীপুরাধি- 
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পতিকে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩ খৃঃ প্রেমিডেন্সী বিভাগের 

জেলা ও লোক্যাল বোর্ডসমূহ হইতে মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য মনোনীত হন) তৎপরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে মহারাজ 

রণজিৎ সিংহ এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় 

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিয়োজিত হইয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়া দেশের 

সর্বশ্রেণীর লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ১৯১৩ থৃঃ আগষ্ট 

মাসে বদ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্তাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহাধ্যার্থে মাননীয় 

মহারাজ এক সহত্র টাকা দান করেন। ১৯১৩ থ্ঃ কলিকাতার টাউন- 

হলের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত বা্তিগৃণের রি ইনি ছুই 

শত টাকা দান করেন। এতঘ্যতীত মহারাজের খু 

নাই। বাল্যকাল হইতেই আইন বিষয়ে ইহার চর পরিচা্িত হ হয়। 

অমায়িকতায় ও হিতৈষিণায় ইনি জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসাভাজন 

হইয়াছেন। দেশীয় ও ইংরাজ সমাজের ঘনিষ্ঠ মিলনকল্পে মহারাজ মধ্যে 

মধ্যে সন্মিলনীতে যোগদান করিয়া থাকেন। ইনি বংশপতি দেবী 

সিংহের কলঙ্ক মোচন জন্ত মিষ্টার বুলরাজকে দিয়া দেবী সিংহ ও নশীপুর 

সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করাইয়াছেন। মাননীয় মহারাজ বাহাছুর 
বঙ্গমাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক বাঙ্গালা! গ্রন্থপাঠে ও সংগ্রহে 
অহারাজের আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়; অধিকন্তু বাঙ্গালার দাহিত্যসেবিগণকে 
উৎসাহ প্রদান করিয়! থাকেন। সাহিত্যমেবিগণের ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ 

ইনি কখন উপেক্ষা করেন নাই। মহারাজ বিনয়ী, পরশ্রমী, মনীষী ও 

কর্ম্োৎসাহী পুরুষ। দেশের উন্নতিসাধনে অক্রান্ত পরিশ্রম করিয়া জন- 

সাধারণের ৬গ্রীতি ও শ্রদ্ধাভুঁজন হইয়াছেন। মহারাজ বাহাছুরের পাঁচ 
পুক্র--মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ভৃগেন্্নীরায়ণ বি-এ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্জরনারায়ণ 

বি-এ, শ্রীযুক্ত রাজেন্রনারায়ণ, জীযুক্ত বীরেন্ত্রনারায়ণ ও শু জগণীন্- 
নারায়ণ সিংহ। ৃ 
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মুশ্দাবাদ জেলার অন্তর্গত লালাগোলার তূম্যাধিকারিগণ গম্চিম- 

দেশয় ব্রাহ্মণ । বহুকাল বন্নদেশে বাস করিয়! এক্ষণে বাঙ্গামী হয়া 

গিয়াছেম। ইহাদের পশ্চিম প্রদেশের মূল সমাজের সহিত আদান- 
প্রান হইয়া থাকে। 
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সার্বীত যোগেম্দ্রনারায়ণ রায়। 
লালগোলার বর্তমান রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর 

সামান্ গৃহস্থ গৃহে জন্গ্রহণ করিয়া বাল্যে লালগোলার স্বর্গীয় জমিদার 

রাও মহেশনারায়ণ রায় বাহাছুরের পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। 

ইনি পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ রক্ষা, আতীয় স্বজনের প্রতিপালন ও দয় 

ব্যবহারে মকলের ভক্তি অর্জন করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং জমিদারীর 

কার্ধ্য পরিচালনাপূর্র্বক জমিদারীর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। রাজা 

বাহাছ্রের নুশাদনে অতি অন্নকালের মধ্যে গ্রজাবর্গ ইহার প্রতি 

একান্ত ভক্তিমান হইয়| উঠিয়াছে। গ্রজাসাধারণে প্রায় সকল বিষয়ে 
ইইার মীমাংসায় সন্তষ্ট হইয়। থাকে। ইনি শান্ততাবে গ্রজাপালন 
করিয়া! জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রাজাবাহাদুর 

জমিদারীর নানা স্থানে পুষ্ধরিণী খনন, চিকিৎসালায় স্থাপন ও স্কুল প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছেন এবং অনেক রাস্তা ও ঘাট মেরামত করাইয় দয়াছেন। 

লালগোবায় মিউনিসিপালিটা নাই, কিন্তু ইনি সহরের মিউনিসি- 

পারিটার সকন কার্য করিয়! ধাকেন। রানা বাহাদুর প্রায় লক্ষ টাকা 
বায়ে বদেশের নানাস্থানে জলাতাঁর দুর করিবার জন্ত পু্রিণী ও কপ 
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খনন করাইয়। দিয়াছেন। বোলপুরের বরহ্গচরধ্যাশ্রমে স্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের বিগ্তালয়ে বালকদিগের জন্য রাজা! বাহাছুর একটি বৃহৎ কুপ 

খনন করাইয়াছেন। মুর্শিদাবাদে জলক্ট নিঝারণকয়ে ইনি এক লক্ষ 
টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে কুপ খনন কার্য হইয়া 

থাকে। বহরমপুরের সরকারী ওষধালয় প্রধানতঃ ইহার ব্যয়ে নির্শিত 
হইয়াছে। এই হাসপাতালের স্ত্রীচিকিৎসা বিভাগে একলক্ষ টাকা দান 
করায় “রাজ! রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছ্ুর ফিমেল, ওয়ার্ড” নামে 

একটি বিভাগ হইয়াছে। কলিকাতা গেজেটে তৃতপূর্ব স্বর্গীয় ব্েশ্বর 
বেকার বাহাছুর এই দানের জন্য রাজ! বাহাছুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। লালগোলাতেও ইনি একটি উধধাঁলয় করিয়৷ দিয়াছেন। 

বহরমপুরের “গ্রাণ্ট হল” ইহার অর্থে নির্মিত হইয়াছে । রাজা বাহাদুরের 

ব্যয়ে লালগোলায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্বালয় ও হোষ্টেম্কু নির্মিত 

হইয়াছে, অধিকন্তু পোষ্টাফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি রাজ! বাহাদুরের 

বদ্ান্ততায় হইয়াছে । জঙ্গীপুরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস 

নির্মাণকল্পে ইনি সাতহাজার টাকা দান করেন) তারতসম্াট 

পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের নামানুসারে এই আবাসের নাম হইয়াছে। 

এতন্কযতীত জঙ্গীপুরে “লালগোলা পার্ক" ইহার বায়ে নির্মিত হইয়াছে। 

লালগোল! রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে শ্বীয় প্রাসাদ পর্য্যন্ত রাজা বাহাদুর 

আলোক দ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন। পুজার সময় প্রতি বৎনর 

ইনি দরিদ্রদিগকে প্রায় পঞ্চদশ সহ টাকার বস্ত্র রিতরণ করিয়া থাকেন 

এবং মধ্যে মধ্যে বহু দরিদ্রকে অন্নদান করেন। যাহার! দেওয়ানী আসামী 

হন অর্থ দিতে পারে না, তাহাদিগের অব্যাহতি জন্য ই্মি পঞ্চাশ 

সহশর মুদ্রা গবর্ণমেন্টকে দিয়াছেন । : 
রাজ! বাহাঁছুর একজন অকপট সাহিত্য বন্ধু। ইনি বীর হি 

পরিষদের প্রাণপ্বয়ধ। ইহার দানে পরিষদের প্রধান 'কার্ধ্য “রথ 
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প্রকাশ* অতি গৌরবের সচিত সম্পাদিত হইতেছে। পরিষদের 
পুন্তকাগার, চিত্রশালা প্রভৃতি সকল বিভাগই ইহার বদান্ততার পরিচয় 
প্রদান করিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মন্দির যখন আরম্ত হয়, 
তখন কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্চন্তর ন্দী বাহাছুর নানাধিক 
সাত কাঠা ভূমি দান করেন। দেশের বদান্ ব্যক্তিবর্গের নিকট মন্দির 

নির্মাণে যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে একতলা মাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। 
অতঃপর. লালগোলাধিপতি দ্বিতল নির্মাণের জন্য দশ সহস্র টাক৷ 

নান করিয়াছেন। তৎপরে সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন গ্রন্থ প্রচার-. 

কার্যে রাজাবাহাদুর ১৩১১ সাল হইতে প্রতিবংমর তিনশত টাকা 
সাহাধ্য আরস্ত করেন; অনন্তর ১৩১৫ সাল হইতে প্রতি বৎসর 

আটশত টাকা সাহায্য করিয়! আদিতেছেন। ইহার সাহায্যে সাহিত্য 
পরিষদ অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন। 
সাহিত্য-পরিষদ, চিত্রশালা স্থাপন করিয়া প্রত্বতত্বের উপকরণ সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হইলে রাজা! বাহাছুর স্বীয় জমিদারীর কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর 
প্রতিমা প্রদান করেন। পরিষণ কতকগুলি প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা 

ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলে ইনি তাহার মূল্ম্বরপ তিনশত টাকা দান 

করিয়াছেন। অধিকন্ত স্বয়ং কতকগুলি স্বর্মুদ্রা পাঁচশত টাকা মূল্যে 

ক্রয় করিয়! দিয়াছেন। তর্পণ দীঘিতে প্রাপ্ত হিন্দুরাজা লক্ষণসেনের 

ত্বাস্কলক ৩৮৫ টাঁকায় ক্রয় করিয়া পরিষদকে দন করিয়াছেন ; এততিনব 

অনেকগুলি সংস্কৃত ও বান্নাল! হস্তলিপি পরিষদকে দিয়াছেন। রাকা 

বাহাছুর “দাহনামা” নামক একথানি দুপ্রাপ্য পারসী এরতিহাসিক কার্য 
পাঁচশত টাকায় ক্রয় করিয়া পরিষর্কে দান করেন। বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের বনযত্্ের লাইব্রেরী যখন বন্বকী দেনায় নাম হইবার উপক্রম 
হয়, তখন ইন গায় ছয় হাজার টাকা দরিয়া নিজে উহা, বন্ধক রাখিয়া" 
ছিনেন। তংপরে রাজাবাহাছুর তাহার এই রদধবী স্বত্ব পরিষদ 
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করিয়াছেন। সেই লাইব্রেরী এখন পরিষদ মন্দিরে বিদামান। বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষদ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিব পরিষদের স্থায়ী ভাগারে 

রাজাবাহাছুর ১৩,০** টাকা সাছাধা করিতে প্রতিশ্রুত হন। কৃষ্ণানন 

ব্যাস শব্দকর্পদ্রমের গ্যায় যে সুবৃহৎ.“সঙ্গীতরল কল্পত্রম” গ্রন্থ সংগ্রহ 

করিয়া গিয়াছেন পে গ্রন্থ এক্ষণে অগ্রাপ্য, রাজাবাহাছুর এই পুস্তক 
প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিল গ্রস্থত্বত্ব পরিষদকে দান করিয়াছেন। 

এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রায় দশ সহত্র টাকা বায় হইবে সহজ্রাধিক পৃষ্ঠায় 

ইহার প্রথমথণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে । রাজাবাহাছুর স্বব্যয়ে স্বতন্্ ব্াবস্থায় 

বেদান্ত দর্শনের রামান্থুজ কৃত ভাষা প্রকাশ করিতেছেন। উহার 

তিন খণ্ড প্রকাশে ইহার প্রায় দেড় সহজ টাকা বায় হইয়! গিয়াছে। 

এই গ্রস্থধানিও রাজাবাহাছুর পরিষদে দিয়াছেন। বেদান্তের ভাষ্য টাক! 
টিপ্ননী সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে উহ পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইবার 

জন্য সমস্ত ব্যয় নির্ধাহ করিতে ইনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মহামহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শাস্ত্রী “দি-মাই-ই" মহোদয় নেপাল হইতে 

থৃষটায় অষ্টম, নবম ও দশম শতাববীতে লিখিত যে সকল বাঙ্গাল প্রাচীন 

গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়। আনিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ পরিষদ হইতে প্রকাশিত 

করিবার সমস্ত ব্যয় রাজাবাহাছ্র নির্বাহ করিবেন। এই সকল মহৎ 

দানের জন্য কেবল সাহিত্য পরিষদ নহে, সঃগ্র বাঙ্গালী রাজাবাহাছরের 
নিকট চিরক্ৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। যোগেন্ত্রনারায়ণের দানের 

বিষয় সুখ্যাতি করিয় গবর্ণমেণ্ট ইহাকে পরাজাবাহাছ্র* উপাধি সম্মানে 

সম্মানিত করেন। ১৯১৩ থুঃ বঙ্গের জনপ্রিয় প্রথম গবর্ণর লর্ড. কার- 

মাইকেল বাহাছুর মুর্শিদাবাদ গমনকালে, রাঁজাবাহাহ্র বঙ্গেশ্বরের নামে 
বহরমপুরে বক্স! রোগীদিগের একটি হাদপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্ট ৪৬,৯০৯ 
টাকা দান করিয়াছেন ১৯১৩ খৃঃ ওরা জুন মহামহিমাহ্িত ভারত 
সম্রাট পঞ্চমজর্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে লালগোলাধিপতি, 



মুশিদাবাদ__লালগোল! রাজবংশ । ৩১৬ 

যোগেক্রনারাযণ “কৈদার-ই-হিন্দ* নামক স্বর্ণপদক পুরষ্কার প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। ১৯১৪ থঃ জুন মাসে রাজাবাহাছুর লাঁলগোলায় একটি 
্লগৃহ নির্ধাণকল্পে পঁচিশ সহত্র টাকা দান করিয্াছেন। ১৯১৪ থ্ঃ 

অক্টোবর মাসে রাজাবাহাছুর পূর্ব প্রতিশ্রুত ১৩১০** টাকা সাহিত্য- 
* পরিষদে প্রদান করিয়াছেন । এই টাঁকার সুদ হইতে পরিষদ প্রাচীন, 

বাঙ্গালা গ্রস্থাবনী প্রকাশে বাধ্য থাকিবেন। ১৯১৪ থৃঃ ডিসেম্বর মাসে 

রাজাবাহাছুর বহরমপুর নহরে স্ত্রীলৌকদিগের হাসপাতালের জন্ত 

৮০,০০২ টাঁকা মূল্যের ভূমি ও বাটা দান করিয়াছেন) এততিন্ ইহার 
মাধারণ দেশহিতকর উচ্চতম দান অনেক আছে। ফল কথা, দেশের, 

ও সমাজের সর্বত্রই পরোপকারী ও নিশ্বার্থ হিতৈধী বলিয়া! রাজা- 

বাহাদুর ন্থখাতিলাভ করিয়াছেন। অনেক বিপন্ন ব্যক্তি ইহার করুণা 

ও সদয় দানে বিপনুক্ত হইয়াছেন। হিন্দুসমাজের নানা শান্ত-পারদর্শী 
পণ্ডিতগণের প্রতি ইহার অপরিসীম তক্তি আছে। ভারতবর্ষের নানা 

প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ইনি বছ অর্থ দান করিয়াছেন। দক 

প্রকার দেশহিতকর কার্য্েই ইহার প্রবল সহীন্ভূতি দৃষ্ট হয়। 
অন্ন বয়সে রাজা! বাহাদুর বাধডাঙ্গা-নিবানী স্বর্গীয় রাজ! জগদীল্ 

নারায়ণ রায়ের ভগ্মীর সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন। কয়েক বংদর 

পরে সেই সহধর্ষিণী নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিতা হন। তৎপরে 
্গীপুরের স্বর বিশ্বের রায়ের কন্যা মুনীন্্রমোহিনীর সহিত ইহার 
পরিণয় ক্রিয়া হয়। তাহার গর্ভে রাজাবাহাছুরের ছুই পুন্র কুমার 

যুক্ত হেমেন্ত্রারায়। ও শ্রীযুক্ত সতোন্ত্রনারায়ণ রায় এবং এক কন্যা 

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর জনম হইয়াছে। কয়েক বংমর ৯ ক 
কনিষ্ঠা মহিষীও মৃতুমুখে গতিত হইয়াছেন। 





ভ্বিভীন্স এড? 
বর্ধমান বিভাগ। 





বর্ধমান রাজবংশ । 

মন রাজবংশ অতি রী জমিদারবংশ। দিল্লীর মোগল 

সম্রাট আরঙ্ষজীবের রাজন্বকাল হইতে এই বংশ টি মোগল 
সমাটগণ বর্ধমানের রাজাকে বু ক্ষমতা গ্রদান করিয়াছিলেন। এমন 

কি, বর্দমান রাজগণ প্রায় স্বাধীন সরদারের স্তায় ক্ষমতাগন্ন ছিলেন। 

বিটাশ রাজত্বের গ্রারস্তকালে দর্বাবিধ শাদন ও বিচারের ক্ষমতা এবং 
দৈন্ঘদল তাহাদের নিজস্ব ছিল। উনবিংশ শতাবীর গ্রারস্ত পর্য্যন্ত 

বর্ঘমানের অধীশ্বরগণ রাঙ্জনৈতিক ক্ষেত্রে করদ রাহ্ধগণের পরবর্তী 
সম্মান গ্রাপ্ত হইয়া! আিতেছিলেন। ইহাদের আদি নিবাস লাহোরের 
অন্তর্গত কাতলী গ্রাম। জাতিতে কপুর ক্ষতরিয়। 

স্পা পা 

৬ সঙ্গম রায়। 

ৃ্টায় যোড়শ শতাববীর খেষতাগে সঞ্জম রাঁয় নামক এক ব্যকতি 

পাগ্াব দেশীয় হষত্িয়, সপরিবারে শ্রীপ্ীজগন্নাথ জীউ দর্শনোদ্দেশে ৬ 

ুকযোত্মধাম আগমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন পথে তিনি 
বর্ধমানের নিকটবত্তা রাইপুর গ্রামের মধ্য দিয় যাইতেছিবেন। রাই- 
পুর তৎকালে বাবদায় বাণিজোর একটি গরধান কেন্তর ছিন। স্থানের 

সুবিধা দেখিয়! মঙ্ধম রায় এই স্থানে থাকিয়া বাবসা রি রঃ 
বাসা নির্াণ পূর্বক বমতি করেন। | 



৩১৮ _ভারত-গৌরব। 

৬ বন্ধু রায়। 

সঙ্গম রায়ের পর তাহার পুত্র বনু রায় পিতার ন্যায় রাইগুরে 
থাকিয়া বাবসায় করিতেন। তিনি বাণিজ্যের দ্বার! উন্নতিলাভ করিয়া 

বিত্তশালী ভিন 

৬ আবু রায়। 

বু রায়ের পুত্র আবু রায় রাইপুর হইতে আতিয়া বর্ধমানে বসতি 

করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৬৫৭ থুঃ দিল্লীর 

তদানীন্তন সম্রাট সাঙ্জাহানের একদল সৈন্য কোন বিদ্রোহ দমন জন্ত 

বঙ্গদেশে আগমন করে। আবু বায় তাহাদিগকে প্রতৃত খাদ্য ও 
যানাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যুপকার স্বরূপ সেই সৈশ্ঘদলের 
সেনাপতি তাহাকে বর্দমান ফৌজদার সের আফগানের-_মেহেরউন্ী়া 

অথবা নূর জাহানের স্বামী--অধীনে রেকাবী বাজার, ইব্বাহিমপুর ও 
মোগলটুলি নামক স্থানত্রয়ের কোতয়ালী ও চৌধুরী উপাধি প্রদান 
করিয়! সম্মানিত করেন। 

৬ বাবু রায়। 

আবু রায় মানব লীলা! সম্বরণ. করিলে তৎপুত্র বাঁবু রায় পৈতৃক 

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি বর্ধমান পরগণার অন্তর্গত তিন 

থানি জমিদারী ক্রয়'করিয়াছিলেন। 



বর্মমান--বর্ধমান রাজবংশ । ৩১৯ 

৬ ঘনশ্যাম রায়। 

বাবু রায়ের মৃতুর পর তাহার পুত্র ঘনশ্তাম রায় বর্ধমানের অধীশ্বর' 

হন। তিনি নানাবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

তাহার প্রভাবে ও একাস্তি ক চেষ্টার ফলে তৎমন্িহিত স্থানে যথেচ্ছাচার, 

প্রয়াম লাভ করিতে পারে নাই। গ্রাম্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তিনি নিজ- 

বায়ে রাস্তা প্রস্তত, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি নান! কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। 

তাহার খনিত “শ্তাম সায়ার” নামক সরোবর অদ্যাপি বর্ধমানে বিদ্যমান 

রহিয়াছে । প্রজাপুঞ্জের উন্নতির জন্য তিনি নানাপ্রকার অনুষ্ঠান 

করিয়াছিলেন। 

৬ কৃষ্চরাম রায়। 

ঘনশ্তাম রায়ের পর তদীয় পুত্র কষ্চরাম রায় বিষয় সম্পত্তির অধি- 

কারী হন। তিনি দিলীর সম্রাট আরঙ্গজীবের বিশেষ অনুগত ও বাধা 

ছিলেন। সম্রাট তাহাকে “রাজা” উপাধিসহ বর্দমান প্রভৃতি 

কয়েকখানি পরগণার জমিদারী সনন্দ প্রদান করেন। ১৬৯৬ খৃঃ 

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়ার রাজা শোভা সিংহ,বীকুড়া-বিঝুপুরের 

রাজা! গোলাপ সিংহ এবং মেদদিনীপুর-চন্ত্রকোণার জমিদার রথুনাথ সিংহ 

বিদ্রোহী হইয়! উড়িয্যার বিখ্যাত পাঠান দলপতি রহিম খীর সহিত 
যোগদান পূর্বক পুরাতন বর্ধমানে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। অনন্তর 
রাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করিয়া তাহার পরিবারবর্গকে অবরুদ্ধ করিয়া 

 ছিংলিন। রাজকুমার জগত্রাম রায় রাজপ্রাসাদ হইতে কৌশলে পলায়ন 
করিয়া জীবনরক্ষা করেন তন্মধ্যে রাজাবাহাছুরের একটি পরম সুন্দরী 
কুমারী হুহিতাকে দেখিয়া ।পাপাঁচারী পোভাসিংহ তাহার সতীত্বনাপের 



৩২5 ভারত-গৌরব | 

চেষ্টা হা রাজকনত স্বীয় অন্গবন্ত্র মধ্যে লুকায়িত এক. তীক্ষধার 

ছুরিকাঘাতে শোভাসিংহের জীবনান্ত করিয়া সেই ছুরিকাঘাতে নিজেও 

প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । ঢাক! তৎকালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। 

সেই দময় রাজকুমার জগত্রাম রায় ঢাকার তৎকালীন নবাব ইব্রাহিম 

খাঁর নিকট উপস্থিত হৃইয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করেন। অতঃপর 

বনধেশ্বরের আদেশে যশোহরের ফৌজদার নুরুল্লা থ| বর্দমানে আদিয় 
সেই বিদ্রোহীগণকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। 

০০ 

৬ জগতংরাম রায়। 

বিদ্রোহানল নির্বাপিত হইলে রাজকুমার জগতরাম রায় পিতৃ 

সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৬৯৬ খৃঃ তিনি দিশ্লীশ্বর আরঙ্গজীবের 

নিকট হইতে কয়েকখানি মহাল জমিদারী ও “রাজা” উপাধিসহ এক 

সনন্দ লাভ করেন) কিন্তু দুঃথের বিষয়, সেই সম্মান ও জম্পন্তি তিনি 
অধিক দিব ভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৭০২ থ্ঃ তাহার 
পিতৃ-খনিত কৃষ্ণসায়ার নামক সরোবরে স্নান করিবার সময় জনৈক 

বিশ্বামঘাতক খুপ্রহত্যাকারীর ছুরিকাঘাতে অকালে রাজা জগত্রাম_ 
'রায় কালের কবলে পতিত হ্ইয়াছিলেন। ইবালোিনি টি 
ও মিত্রসেন, নামে ছুই পুত্র রাখিয়া যান। 

((ওাগাাহারারাহ। জার 

| রর ৮ কান রায়। . 

ক মির উত্তরাধিকারী হন 1 আদ বালক সময়ে মহারা লী 
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কালনার নিকটব্তী চুপীগ্রামের ব্রজকিশোর রায় তাহার দেওয়ান ছিলেন। 
১৭০৩ খৃঃ কীন্তিচন্ত্র, সম্রাট আরঙ্গজীবের নিকট হইতে পৈতৃক পদ ও 
সনন্দ লাভ করেন। তিনি অতিশয় বীর্য্যবান পুরুষ ছিলেন। অতঃপর 

কীন্তিচন্দ্র পিতামহ হস্তা শত্রু শোভা সিংহের ভ্রাতা হিন্মসিংহকে যুদ্ধে 
পরাজয় করিয়া তাহার জমিদারী চেতুয়া বরদা অধিকার করেন। 

বিস্ুপুরের রাজা গোলাপ সিংহ ও চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ, 
খোভামিংহের সহিত মিলিত থাকায়, কীত্তিচন্ত্র উভয়কে যুদ্ধে পরাভূত 

করিয়া গোলাপের স্ুবিখ্যাত তরবারি এবং রঘুনাথের রাজ্য অধিকার 
করেন। রাজা বাহাছর হুগলী জেলার অন্তর্গত বেলঘরিয়া ও তুরশুট 

প্রভৃতির জমিদারগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদের ভূসম্পত্তি স্বীয় 

বাজাতুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হুগলী-তারকেশ্বরের সন্নিকট রামনগর 
গ্রামের রাজ! রঘুণাথ নিংহের বালিগড় পরগণার রাজপুত রাজ্য অধিকার- 

ভূক্ত করেন। তাহার সময়ে ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 

করিয়াছিলেন। ১৭৪০ খঃ রাজা কীত্বিচন্ত্র রায় পরলোকগত হইয়াছেন । 

৬ চিত্রসেন রায়। 

অতঃপর কীত্তিচন্ত্রের পরলোঁকান্তে ১৭৪০ থ্ঃ তাঁহার একমাত্র পুত্র 
কুমার চিত্রসেন রায় বর্ধমান রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি 

স্বীয় ..বানুবলে আর্শী পরগণা, মণ্ডলঘাট পরগণা, চন্ত্রকোণ! পরগণা 

প্রভৃতি কতকগুলি জমিদারী অধিকার করিয়াছিলেন ।. তিনি দিল্লীর 
সম মহম্মদ সাহের নিকট -হইতে প্রথমতঃ “মহারাজা” উপাধি প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। ১৭৪৪ থৃ$ মহারাজ চিত্র সেন রায় ইহমংসাঁর পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। মহারাজের সম্তানাদি না হওয়ায় তিনি তদীয় খুপ্লতাত 
মি্রসেন রায়েন পুত্র তিলক রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া যান। 

২১ 



৩২২ তারত-গৌরৰ ? 

৬ তিলকচন্দ্র রায় | 

মহারাজ চিত্রসেনের মৃত্যুর পর ১৭৪৪খ্£ হার পা ভিলা, 

চ্ত্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হন। তৎকালে তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় 

তাহার জননী মহারাণী ্মভিভাবিকাস্বরূপ রাজ্য পরিচালনা করিতেন। 
এই সময় বর্গীর হাঙ্গামার আশঙ্কিত হইয়া! মহারাণী মূলাযোচ্ড়ুর সন্গিকট 
কাউগাছি নামক গ্রামে পুত্রসহ আসিয়া অবস্থিতি.করেন.। নেই রাজ- 

(ভবনে তিলকচনদরের বিবাহ হইয়াছিল। ফরাসডাঙ্গার তৎকালীন দেওয়ান 

ইন্দরনারায়ণ চৌধুরী পরিণয় উপলক্ষে অধ্যক্ষতা করেন এবং ফরাসডাঙ্গা. 
হইতে পাঁচশত কৌ আদিয়৷ তৎকালে কাউগাছির শীস্তিরক্গা 

করিয়াছিল।* মহারাজের জননী মহারাণী, বাণীর বরপুক্র নবদ্বীপাধি- 

গতি মহারাজ কৃষ্ণচন্্র রায় বাহাছুবের নিকট হইতে তাহার কর্মচারী 

রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় গ্রাম পত্তনী গ্রহণ করেন? বর্গীর 

হাঙ্গামার অবসান হইলে জননীগহ মহারাজ তিলকন্্র বরধমানে গ্রত্যা- 

গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ অতিশয় রাজভক্ত ছিলেন। তিনি 

দিল্ীশ্বর মহন্মদ মাহের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। ১৭৪৬ থৃঃ সমাট্, 
তাহাকে “রাজা” উপাধি প্রদান করেন। তৎগরে ১৭৪৭ থ্ঃ প্রাজা- 

বাহাদুর" উপাধি এবং চারিসহআ অথারোহী ও ছুই সহজ পদাতিক 
সৈন্ঠের অধির্ীয়কত্ব প্রদান করেন। ১৭৪৮ থ্ং তিনি প্রথমতঃ 
"মহারাজাধ্রাজ বাহীছুর” উপাধি এবং পঞ্চহাজারী পদবী অর্থারপাচ 

সহজ অঙ্বীরোক্ক,ও তিন সহত্র পদাতিক সৈন্যের অধিনায়কত্ব এবং, 

কামান, বন্দুক, ব্যাও ইত্যাদি রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
১৭৫৭ থৃঃ- বাঙ্গালার রাজলদ্্ী লইয়া যখন বঙ্গের শেষ স্বাধীন নার, 

দিরা্গদৌলা এবং ইংরাজের মধ্যে সং ্  উপস্থিত হয়, ভৎকালে 

মহারাজ তিলকচন্্ রায় ইংরাল্দিগকে অস্থ দিয়া গ্রতৃত' উপকার 
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করেন। অতঃপর ১৭৬” খুঃ ইষ্ট ইত্া কোম্পানী মহারাজ তিলক- 
চ্ত্র ও তদীয় দেওয়ান এবং অন্যান্য প্রধান কর্মচারীদিগকে ১৭ ৫২৫২ 
টাকা মূল্যের খেলাত দিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ বাহাছুর একজন, 
দেব-দ্বিজ-তক্ত নরপতি ছিলেন। কথিত আছে যে, তাহার সময়ো 

দেবোত্তর ওরক্ততর প্রায় পাঁচলক্ষ বিঘা ভূমি'দান করা হইন্লাছিল। 
১৭৭৯ থ্ঃ মহারাজাধিরাজ তিলকচন্ত্র রায় বাহাদুর র্ণারোহণ 

করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমান্র নাবালক পুত্র তেজচন্্র রায়কে 
রাখিয়া যান। | 

৬ তেজচনা 
রায় রি 

. 

তিলকচন্ত্রের পরলোকান্তে ১৭৭১ থুঃ তাহার পুত্র তেজচন্ত্ররায় 

বর্ধমানের অধীশ্বর হন। তিনি পিতার মৃত্যুকালে মা ষষ্ঠ বৎসর 
বয়স্ক ছিলেন। তাহার জননী মহারাণী বিষণকুমারী মহারাজকুমারের:, 

নাবালক সময়ে রাজকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; কিন্তু তাহার বিস্তৃত 

জমিদারীর কার্য জুচারুরূপে সম্পাদিত ন! হওয়ায় ৮৭৪,৭২৭ টাক, 
শবর্ণমেপ্টের রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। এই রাজস্ব ন| দিলে জমিদারী 
নীলামে বিক্রয় হইত, তক্জন্ত ওয়ারেন্ হেষ্িংস সাহেব এ টাকা কর্জ 
দিবার জন্ত কলিকাতা-শোভাবাজার রাজবংশের ্রতি্ঠাত 1 মহারাজ 

বর্কী্ট দেব বাহাদ্ুরকে অনুরোধ করেন। ১৭৮০ থূঃ জুল্লাই মাসে 

নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর নাবালক মহারাজকুমার, বাহাছুরৈর অছি এবং 

ৃ্ ফর শোভাবাজারের রাতবনে সিন : বর, | 
কি করেন। ১৮ তত জনি এ বাজযভার প্র জি 
সট সাহ আলম কর্তৃক উপাধি ও সননদ প্রাপ্ত হন। রাজযাটাক। 



৩২৪ ভারত-গৌরব। 

দেওয়ান ব্রঞ্জকিশোর রায়ের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র রঘুনাথ রায় 
রাজদরকারের দেওয়ান পদে নিষুক্ত হন। চুপীর রায়বংশ দীর্ঘকাল 
এই রাজসরকারে দেওয়ানের কার্য করিয়াছিলেন। সাবালক 

হইয়| তেজচন্ত্র অত্যন্ত বিলাসী হন। তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশে ১৭৮৯ খুঃ দয়ালচদ নামক একব্যক্তি 

বর্ধমান হইতে নির্বাসিত হন। কোম্পানীর সনেহ হইয়াছিল, এই 

দয়ালচণীদের কুপরামর্শে বর্ঘমানরাজ বিপথে পরিচালিত হইতেছিলেন। 

তৎকালে গবর্ণমেন্টের অনেক টাক। রাজস্ব বাকী হওয়ায়, রেভিনিউ 

বোর্ড বিস্তৃত জমিদারী অংশ করিয়া বিক্রপ্ন করেন। সেই সময় হুগলী 

'জেলার অন্তর্গত সিম্বুরের দ্বারকানাথ সিংহ, ভান্তাড়ার ছকুরাম সিংহ, 

জনায়ের রামজয় মুখোপাধ্যায়, তেলনীপাড়ার গৌরীকান্ত বন্দোপাধ্যায় 

এবং অন্ঠান্ত সকলে ক্রয় করিয়াছিলেন। পুর্বাবধি বর্ধমান জেল! 

ও বর্ধমানরাজের শাননকার্ধ মহারাজ অথবা তাহার প্রতিনিধি দ্বারা 

নির্বাহিত হইত; কিন্ত এই সময় হইতে সযুদয় সম্পত্তি বুটাশ গবর্ণ- 

মেন্টের ১৭৯৩ খুঃ১ আইন চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের অধীন হয়। সেই 

সময়ে মহারাজ তেজচন্ত্র বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের সহিত একটি চুক্তিপত্র 
করেন, তাহাতে মহারাজকে বাৎসরিক ৪*১,১৫,১০৯ টাকা রাজস্ব এবং 

১,৯০১৭২১ টাকা বাঁধ মেরামত জন্য গবর্ণমেপ্টকে দিবার স্থির হইয়াছিল। 

মহারাজ অতিশয় দানশীল ছিলেন। ১৮৯ খুঃ তিনি কমলাকান্ত 

ভট্টাচারধ্যকে অন্ততম সভাপদ নিযুক্ত করেন। তৎপরে তাকে 
গুরুপদে মনোনীত করিয়াছিলেন। বর্ধমানের সমীপবর্তী কোটালহাট 

গ্রামে মহারীজ গুরুদেবের বদতবাঁটি নির্মাণ করাইয়া! দিয়াছিলেন। 
খে রাস্তাটা মেদিনীপুর হইতে বহিগত হইব জ্ারামবাগ, বর্ধমান ও 
কাটোয়া ঘুরিয়া বহরমপুর গিয়াছে, সেই রাস্তাটা মহারাজ বাহার 
নির্শিত করাইয়াছিলেন। ১৮২৯ খঃ তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত মগরার 
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নিকট কুস্তিনালায় একটি সেতু নির্ধাণার্থ ৩৬,০০২ টাকা প্রদান করেন 

এবং বদ্ধমানের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। মহারাজের “নানকু 

বিবি” নামে এক স্ত্রী ছিল; তাহার পুত্র প্রতাপচন্ত্র রায় জীবিত সত্তেও 

মহারাজ চল্লিশ বৎসর বয়সে বদ্ধমান-নিবাসী কাশীনাথ রায়ের কন্তা 

কমলকুমারী নামে এক বালিকাকে বিবাহ করেন। তাহার মৃত্যুর পর 

মহারাজ বুদ্ধবয়সে বমন্তকুমারীকে পুনরায় পত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

মহারাজের একমাত্র পুক্র প্রতাপচন্ত্র রায়( ১৭৯১-১৮২২) পিতার জীবিত 

কালে কিয়দিবন প্রতিনিধিত্ব করিয়া! অকালে গতাস্থ হন। প্রতাপচন্ত্র 

যে পত্তনী প্রথার উদ্ভাবন করেন, তাহাই পত্তনী আইন অর্থাৎ ১৮১৯ থুঃ 

৮ আইনরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে । মহারাজের মৃতার পর, এই প্রতাপ 
চন্ত্র হইতেই এক জাল প্রতাপচন্দ্রের আবির্ভাব হয়; কিন্তু উহা গবর্ণমেণ্ট 

অগ্রাহ করেন। অনন্তর ১৮২৬ খুঃ মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর, মহাতাব 

চা্কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৩২ থুঃ 

মহারাজাধিরাঁজ তেজচন্ত্র রায় বাহাদুর ভবলীল! সম্ধরণ করিয়াছেন। 

৬ মহাতাব চাদ । 

মহারাজের দেহান্তর হইলে তাহার পোষ্যপুজ মহাতাঁব চাদ বাহাছুর 

১৮৩২ খুঃ বর্ধমানের অধীশ্বর হন। তিনি অগ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় মহারাজ- 

মহিষী কমলকুমারী তৎকালীন দেওয়ান প্রাণকৃষ্ণ কপুরের সাহায্যে 
রাজকার্যা পরিচালন! করিতেন। ১৮৪০ খৃঃ কুমার মহাতাবচ'দ 

ত্রয়োবিংশতি বদর বয়সে ব্ীজ্যাভিষিস্ত হন। ভারতের গবর্ণর 

জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক বাহীছুর ১৮৪০ খুঃ ৯ই এপ্রেল 

নাটভবনে একটি বৃহৎ দরবার ক্রিয়া তাহাকে “মহারাজাধিরাজ” 
উপাধি সন প্রদান করেন। ১৮৫৫খৃঃ সীওতাল বিদ্রোহে এবং 
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১৮৫৭ খৃঃ দিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটাশরাজকে যথেষ্ট 
সাহাযা করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃঃ হইতে তিন বৎসর মহারাজ ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত ছিলেন। সমগ্র বলগদেশের 

মধ্যে তিনি প্রথম এই সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৮৬৯ খুঃ মহারাজ এবং 
তাহার বংশধরগণ অশ্বারোহী অস্ত্রধারী শান্তিরক্ষক রাখিবার অধিকার 

লাভ করেন। ১৮৭৭ খুঃ মহারাণী ভিক্টোরীয়ার অশ্যতম পুত্র ডিউক্ 
আব এডিনবার্গ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি বর্ধমান 

রাজ প্রামাদে শুভাগমন পূর্বক মহারাজকে গৌরবান্িত করিয়াছিলেন। 
১৮৭৭ থুঃ ১ লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে ইংলগ্ডেশ্বরী রাজী ভিক্টোরীয়া 

“ভারত রাজরাজেশ্বরী” বলিয়া ঘোষিত হন। বর্ধমানাধিপতি সেই 
রাজস্থুয় ষজ্জে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। 

মহারাজের নামের পূর্বে “হিজ, হাইনেম্৮ ব্যবহার এবং ৯৩টা 

ভোপ সম্মানের অধিকার প্রদত্ত হয়। তিনি ভিন্ন বঙ্গদেশের জমিদার 

শ্রেণীর মধ্যে কেহই এই সন্মান লাভ করেন নাই। সেই সময় তিনি 

মহারাণী ভিক্টোরীয়ার একটি শ্বেত প্রস্তরময়ী মুর্তি জনসাধারণকে 

উপহার প্রদান করেন। তৎকালীন রাজ প্রতিনিধি লর্ড লিটন লাহাদুর 

সেই মূর্তিটা উন্মোচন করিয়া মহাসমারোহে কলিকাতা যাদুঘরে স্থাপন 

করেন। অদ্যাপি ইহা তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে । মহারাজ বাহাছুর 

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বিধবা-বিবাহ 

বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । বিধবা! 

বিবাহের আইন জন্ত যে আবেদন করা হয় তাহাতে বর্ধমান 

রান্ধের স্বাক্ষর ছিল। মহারাজ হরিবংশ, রামায়ণ, বছবিধ পারস্য 

গ্রন্থ ও প্রধান প্রধান হিনদুশাস্র বঙ্গান্থ বাদ করাইয়া 1 এবং নানাবিধ সঙ্গীত 

পুস্তক প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। প্রভৃত ব্যয়ে সংস্কৃত 

অহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ মহারাজের অঙ্গয় কীর্তি। ৯৮৫৮ থৃঃ 
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হইতে ১৮৮৪ খুঃ পর্যন্ত এই শুভকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। প্রথিতনামা বহু 
পণ্ডিত অনুবাদ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু এই বিরাট সানুষ্ঠানের 

পরিসমাপ্তি মহারাজ স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার 

লোকান্তর হইবার পর মহারাজ আফতাব চশদ বাহাছ্বর, মহাতাৰ 

চান্দের আদেশে স্ুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী রাজ! শ্রীযুক্ত লাল! বনবিহারী 

কপুর মহোদয়ের সাহায্যে এই মহৎ কার্ধ্য পরিসমাপ্চি করেন। মহা- 
রাজের কীর্ডিপুঞ্জের মধ্যে ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, 

মাদ্রাসা, দাতব্য ওষধালয়, দেওয়ানী খাঁন, গোলাপ বাগ, দেলখোষ, 

মহাতাব মঞ্জিল, মতিঝিল প্রভৃতি প্রধান। মহারাজের পুত্র সন্তান না 

থাকায়, তিনি আফতাব চীদকে গোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ খুঃ 

২৬শে অক্টোবর হিস হাইনেদ্ মহারাজাধিরাঁজ মহাতাবচণাদ বাহাদুর 
ভাগলপুরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

৬ আফতাব চাদ । 

মহাতাৰ চীদের মৃত্যুর পর ১৮৭৯ খুঃ তাহার পোষ্যপুত্র আফ.তাৰ 

চশদ বাহাদুর উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্যাধিকার লাভ করেন। 

মহারাজকুমার সাবালক না৷ হওয়া পর্যান্ত রাজসরকারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত 

বনবিহারী কপূর মহোদয় রাজকাধ্য পরিচালনা করিতেন। ১৮৮১ থুঃ 

তিনি সাবাহীক হইলে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে খেলাতসহ রাজসনন্দ 
প্রা হন। তিনি তদীয় পিতৃদেবের কীর্তি মহাভারত সম্পূর্ণ মুদ্রিত এবং 
উহা সাধারণো বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার দময়ে বর্ধমান 

রাজকলেজ, সাধারণ পাঠাগার, ছাত্রাশ্রম, অন্নসত্র ও বনু সংখ্যক 

দেবালয় গ্রতিঠিত হয়। মহারাজ অল্প দিন রাঙ্কাভোগ করিয়া 
১৮৫ুঃ মরিংস বংসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে কালের.কবলে পতিত 
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হন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা প়্ী মহারাণী অধিরাণী বিনোদেয়ীকে 

পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিয়া যান। মহারাজ আফ তাৰ চাদের মৃত্যুর 

পর পোষ্য পুন্র নির্বাচন লইয়া বর্ধমান রাজভবনে এক বিষম গোলযোগ 
উপস্থিত হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্নকাল মধ্যে উহ! মিটিয়া যায়। 

মহারাণী অধ্নিরাণী ১৮৮৭ খুঃ ৩১শে জুলাই রাজ শ্রীযুক্ত লাল! 
বনবিহারী কপুর ”সি-এদ-আই” মহোদয়ের পুক্ত শ্রীযুক্ত বিজয়চীদ 
মহাতাব বাহাদুরকে পোষ্পুন্র গ্রহণ করেন এবং রাজা বনবিহারী কপূর 

মহোদয় ইহার অভিভাবক নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

বিজয়চাদ মহাতাব। 

বর্ধমানের বর্তমান মহারাজাধিরাজ মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত বিজয়টাদ 

মহাতাঁব বাহাছুর ১৮৮১ খৃঃ ১৯শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
অতি শৈশবকালে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতৃদেৰ একজন বহুদশী ইংরাঁজ 

শিক্ষয়িত্রীর হস্তে ইহার শৈশবকালীন শিক্ষাভার ন্যস্ত করেন। তৎপরে 

সুপ্রদিদ্ধ অধ্যাপক রামনারায়ণ দত্ত শিক্ষক নিযুক্ত হন। মহারাজ সুশিক্ষিত 

ও শিক্ষান্থৃতাগী বলিয়া স্ুপরিচিত। ইনি ইংরাজী তাঁষায় বুযুৎপন্, 

সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ও বাঙ্গাল! ভাষার একজন স্থুলেখক। “ভারতবর্ষ” 

নামক মাসিক পত্রিকায় “আমার ভ্রমণ” নামে বিলাত প্রবাসের প্রসঙ্গ 

প্রকাশিত করেন। ইনি উৎকৃষ্ট ওস্তাদ্বের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া- 

ছেন। মহারাজ ইংরাজীভাষায় ষ্ট্যাডিন্ নামে একথানি গ্রন্থ এবং 

“বিজয়-গীতিকা” 'নামক দুইথও সঙ্গীত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। 

এততিন্ন কমলাকান্ত, মানসলীল, পঞ্চদশী গ্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচন! 

করিয়াছেন। ১৮৮৭ খুঃ ৩১শে জুলাই মহারাজ আফ্তাবঠাদ বাহা 
দুরের পত্রী বিজয়টাদকে পোষ্যপুক্র গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ থুঃ মহারাজ 
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আফ্তাবঠাদের মৃত্যুর পর হইতে ১৮৮৮ থুঃ পর্য্যন্ত ইহার পিতৃদেব 
কোট অব ওয়ার্ডসের অধীনে বর্দমান রাঁজ সরকারের জয়েন্ট ম্যানেজার 

নিযুক্ত ছিলেন) তৎপরে ১৮৯১ থৃঃ তিনি প্রধান ম্যানেজার পদে 

উন্নীত হন। ১৮৮৮ খুঃ মহারাণী বিনোদেয়ী পরলোকগমন করিলে, 
মহারাজ বাহাদুর চিরন্তর প্রথানগ্দারে ১৮৯১ থঃ বর্দমান জেলার অন্তর্গত 

কালনাঁয় মহারাজ আফ্তাবটাদ ও মহারাণীর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া 

দিয়াছেন। ১৮৯০ থুঃ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার পোল্র স্বর্গীয় আল্বারট 
ভিক্টর যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তৎকালে তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহারাজ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ হয়) সেই সময় ইহার 
পিতৃদেব মহারাজকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রিন্স. আল্বাট ভিক্টারের 

সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৮৯৭ খঃ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার “হীরক 

জুবিলী” মহোত্মব উপলক্ষে ভারতগবর্ণমেণ্ট মহারাজকে ৬০* বন্দুকধারী 

সৈষ্ঠ এবং ৪৯টি কামান রাঁখিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সমগ্র 

বঙ্গদেশের মধ্যে আর কোন জমিদার এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। 

১৮৯৮ খৃঃ লাহোর-নিবাসী ঝাগামল মেহেরার কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী 

রাধারাণীর সহিত মহারাজের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৮৯৯থ্ঃ 

মহারাজ কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন) 

পরীক্গাকাঁলে ইহার জন্য সতন্ত্র পরীক্ষাগৃহ ও গার্ড নিদ্ধীরিত হইয়াছিল। 

১৯০০ থুঃ তারতগবর্ণমেপ্ট মহারাজকে লাট সাহেবের সহিত ইচ্ছামত 

সাঁক্ষাৎ করিবার অধিকার দিয়াছেন। মহারাজ অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় 

ইহার জমিদারী কোর্ট অব. ওয়ার্ডের অধীনে পিতার তন্বাবধাঁনে ছিল; 

সপ্তদশ বৎমরের অধিককাল কর্তৃত্বের পর ১৯০২ খৃঃ ইনি সাবালক হইয়া 
স্বীয় মম্পত্তি গ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯০৩ থৃঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লীর 

দরবারে বিজয়টাদ “মহারাঁজাধিরাজ বাহাদুর” উপাধি সননদ প্রাপ্ত হন) 
উক্ত বংসর ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাজাধিরাজের অভিষেক ক্রিয়া উপলক্ষে 
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ত্দানীস্তন অর্ধ বেশ্বর বোঙিলিয়ন বাহাছুর বর্ধমান গিয়। ইহাকে 
রাজ্যাভিযিক্ত করেন। মহারাজ স্বীয় অভিষেক উপলক্ষে তৎকালে 

“শিক্ষার উন্নতিকল্পে ও পূর্তকার্য্যে ১,০৭০০০২ হাজার টাকা, 
প্রজাপুঞ্জের খাজনা মকুব হিসাৰে ৫০১০০* হাজার টাক।, বর্ঘমান সহরে 

পয়ঃগ্রণালী সংস্কার জন্ত ৪০,০০৯ টাকা, দুভিক্ষ ভাঁগারে ৪০১০০০২ 

হাজার টাক! এবং খুচরা দানের জন্য ৭,০০৯ হাজার টাকা ব্যয় করেন। 

বর্তমান ভারত সম্রাট. পঞ্চম জর্জ মহোদয় গড়ীসহ যখন যুবরাজরূপে 
ভারতে গুভাগমন করেন, তৎকালে ক্রাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার 

জন্ত ১৯০৬ থ্ঃ ২রা জানুয়ারী কলিকাতার ভিক্টোরীয়া স্থৃতি সৌধের 
সন্নিকট ময়দানে একটি বিরাট রাঁজনতা। হইয়াছিল; তাহাতে চাঁরিটা 

রৌপামগ্ডিত বৃহৎ স্তত্ত হয় এবং সেই চারিটা স্ত্তে ভারতের চারিজন 
নরপতি ছিলেন-_মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়টাদ, মহাতাঁব বাহাদুর, 

মহারাজ স্যার যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর, মহারাজ স্যার রাবনেশ্বর 

প্রসাদ সিংহ বাহাদুর এবং নবাব স্যার খোজা সলিমুল্ল! বাহাদুর । 
১৯০৬থ্ঃ ১৭ই এপ্রেল প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় 
এবং স্বীয় চিকিৎনক শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়কে মমভিব্যহারে 

লইয়া মহারাজ বাহাদুর প্রথম বিলাত যাত্রী করেন। তৎকালে 

লোকান্তরিত ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ছিলেন। সেই সময়ে মহারাজ ইউরোপের বু জনপদ পরিভ্রমণ 

পূর্বক প্রায় আট মাগকাল ইউরোপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 

মহারাজের রচিত ভ্রমণ-কাহিনী সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত 

হইয়াছে। ১৯০৮ খ্ঃ মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম 
সভ্য মনোনীত হন। ১৯*৮ থৃঃ ২৬শে জুন স্বর্গীয় ভারত সম সপ্ুম 
এডওয়ার্ডের জন্মতিথি উপলক্ষে ইহার “মহারাজাধিরাজ বাহাদুর” 

উপাধি বংশগত বলিয়া! নির্ধারিত হইয়াছে। ১৯*৮ খুঃ ৭ই নবেদ্বর 
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ইনি বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোট লাট স্যার এগ, ফ্রেজার বাহাছুরকে 

জনৈক আততারীর গুলির আঘাত হইতে রক্ষা করেন। ১৯০৯ ধু 
৯লা জানুয়ারী ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে মহারাজ «“কে-সি-আই-ই” 
উপাধি ও তৃতীয় শ্রেণীর সন্মানপদক পুরস্কার লাভ করিয্নাছেন। 
কণিকাতার তৃতপূর্ব সেরিফ মহারাজ স্তার শ্রীধুক্ত প্রদ্যোৎ 
কুমার ঠাকুর :বাহাছুরের উদ্ভোগে ভারতের ভূতপুর্বব প্রধান 

মেনাপতি লর্ড কিচনার বাহাঁছুরের যে স্থৃতি ভাগার হয়, তাহাতে 

মহারাজাধিরাজ বাহাছুর ৭০*২ টাকা চদা দান করেন। ১৯১০ খুঃ 

বঙ্গীয় জমিদারগণ কর্তৃক মহারাঙ্জ ভারতীয় বাবস্থাপক সভার সানস্ত 

নির্বাচিত হন। দিন্লীখ্বর সমাট জাহাম্গীর এবং তাহার প্রিয়তম! বেগম 

স্ুরজাহানের লাহোরের সমাধির পুনঃ সংস্কার কার্যে মহারাজ ৫০০০২ 

সহস্র টাকা সাহাধ্য করেন। ১৯১০ খুঃ ইনি স্বগায় ভারতেশ্বর সপ্তম 

এডওয়ার্ডের স্কৃতি ভাগারে ২৫,০০২ ভাজার টাঁকা দাঁন করিয়াছেন। 
তূতপূর্বব স্বীয় বড়লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের একটি প্রস্তরময়ী 
ুণতি স্থাপন জন্য কলিকাতায় যে স্থৃতি ভাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯১* খুঃ 

তাহাতে বর্দমানাধিপতি ৩*০*২ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ থৃঃ 

বঙ্গদেশের জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মহারাজ ভারতীয় বাবস্থাপক 

গ্সতার মভ্য নিধুক্ত হন। ১৯১১ থৃঃ কণিকাতা সহরে ভারত সম্রাট 
পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজনকল্পে চীদায় যে অর্থ সংগ্রহ 

হয়, তাহাতে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ১০,০০০ সহত্র টাকা 

দান করেন। ১৯১১ থ্ঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে 

বর্ধমানাধিপতি “কে-মি-এদ-আই* উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। 
১৯১২ থুঃ হর! ফেব্রুদ়ারী মহারাজ বাহাদুর কলিকাতা আলিপুরের 

বিজ রি প্রানাদে একটি উদ্যান সম্গিলনের আয়োজন করিয়। 

বঙ্গের “ভূউপূর্ব ছোটলাটি মাননীয় ডিউক বাহাছুর ও তৎগরীকে 
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অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৯১২ থৃঃ বর্ধমানের অধীশ্বর বাহাদুর 

ব্রিটাশ ইও্য়ান এসোদিয়েন সভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 

১৯১২ থুঃ কলিকাতার সাহিত্য সভার গ্রন্থ প্রচার ভাগারে মাননীয় 

মহারাজ ৫০*২ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ইনি প্রস্তাবিত 
হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালয়ের জন্য ২***২ টাকা চদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া- 
ছেন। বর্ধমানের সুবিজ্ঞ চিকিৎসক স্বর্গীয় গঙ্গানারায়ণ মিত্রের স্মৃতি 

ভাগ্ডারে মহারাজ ১০৯ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১২ থুঃ বঙ্গের 

জনপ্রিয় গ্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর পত্বীসহ বর্ধমান গমন 

করেন) তৎকালে লেডী কারমাইকেল বদ্ধমানের ফেজার হাসপাতা- 

লের অংশম্বূপ একটি রোগিনী চিকিৎসা প্রকোষ্ঠের ভিত্তি স্থাপন 

করেন, তাহাতে বদ্ধমানাধিপতি ১০১০*০ টাক দান করিয়াছেন । 

১৯১২ খুঃ ৩*শে ডিসেম্বর ইনি সহকারী ভারত সচিব মণ্টেগড মহোদয়কে 

এক সান্ধ্য সমিতিতে সংবদ্ধিত করিয়াছিলেন । ১৯১৩ খুঃ বর্ধমান 

বিভাগের জমিদীর শ্রেণীর পক্ষ হইতে মহারাজ বাহাছুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 

সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯১৩ থুঃ এপ্রেল মাসে কলিকাতার 

করিন্থিন্ রঙ্গমঞ্চে রামরুষ্জ অনাথ ভাণ্ডারের অষ্টম বার্ষিক সভাধিশনে 

মহারাজাধিয়াজ বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ খুঃ 

বঙ্গদেশে পাবলিক সা্ভিদ্ কমিশনের তদন্তকালে ইনি বে-সরকারী 

সভ্য নির্বাচিত হইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন বালক 

বালিকা! ও নিরাশ্রয় বিধবা স্্রীলোকদিগের বাসের জন্য -কর্তৃপক্ষ 
একটি গৃহ নির্মাণকল্পে সাহাষ্য সংগ্রহে যত্ববান হইলে মহারাজ 

উহার সাহায্যার্থে ২,*০* টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করেন । মহারাঁজ 

বাহাদুর বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সাদিপুর গ্রাম অঞ্চলে শীকারে গমন 

কালীন সাদিপুরের মাইনার স্কুলের উন্নতি কল্পে ১০*টাক] দান করেন। 

১৯১৩ খুঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্তাপীড়িত ব্যক্তি- 
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গণের সাহাধ্যার্থে বর্ঘমানাধিপতি ১২,৫০* টাকা দান করেন। ১৯১৩ খুঃ 

কলিকাতার টাউনহলের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের 
সাহাধ্যার্থে মহারাঁজাধিরাঁজ বাহাদুর ৩,০ৎ টাকা প্রদান করিয়াছেন । 

১৯১৪ খুঃ জানুয়ারী মাসে বর্ধমানের অধীশ্বর বাহাছুর হিন্দু-বিবাহ 

স্কার সমিতির সছৃদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ৫** টাকা দান 

করেন। ১৯১৪ থুঃ মার্চ মাসে ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী 
ভাগ্ডারে ৫,*০* টাকা প্রদান করিয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ এগ্রেল মাসে 

মহারাজ বাঁহাছ্ুরের উদ্যোগে বর্দমান সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের 

অষ্টম অধিবেশন হয়) তৎকালে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 

পদে নিযুক্ত হইয়া সমাগত সাহিত্যসেবিগণকে যথোচিত অভার্থনা 
করিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃঃ মহারাজ বাহাদুর আগ্রার সন্নিকট সেকেন্বারা! 

নামক স্থানের মোগলকুলতিলক সম্াট, আকবর সাহের সমাধি ঢাকিয়া 

রাখিবার জন্য একখানি মূল্যবান আস্তরণ এবং কারুকার্ধ্য শোভিত একটি 

মূল্যবান বাঁতিদান উপহার দিয়াছেন! ১৯১৫ থুঃ অক্টোবর মাসে 
মহারাজ বাহাঁদুর কলিকাতা! বেলগেছিয়ার আল্বার্ট ভিক্টীর হাসপাতালকে 

কলেজে উন্নীত করিবার বায় নির্ববাহীর্ধে ১০,০০০ টাকা চাদ! দিয়াছেন। 

১৯১৫ খুঃ ইনি বাঁকুড়ার ছুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাগ্ারে ৫,০০০ টাক দান 

করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর বঙ্গদ্েশের ব্রা্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়কে 

দুই শ্রেণীর বার্ষিক বৃত্তি দানের মানসে উহ্াদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 

করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর বার্ষিক ১*০ শত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক 

৫০. টাঁকা নির্ঘারিত হইয়াছে। এতদ্বযতীত বর্ধমানাধিপতির খুচরা দানের 

সবিস্তার উল্লেখ সম্ভবপর নহে। ফলকথ! দেশের নানা! প্রকার সদনুষ্ঠানে 
মহারাজাধিরাজ বাহাছুর প্রতিবংদর বছ অর্থ দান করিয়া! থাকেন। | 
বর্ধমানের মহারাজাধিরাঙ বাহাদুর সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বরপ্রধান 

জমিদার। প্রায় বিশখানি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বর্ধমান রাজের ভূসম্পত্ি 
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আছে। বিবিধ গ্রকারে মহারাজের সর্ধপুদ্ধ বাধিক আয় প্রায় পঞ্চাশ 
লক্ষ টাকা। বর্ধমান রাজসরকার হইতে ত্রিটাশ গবর্ণমেপ্টকে বাৎসরিক 

৪৯,১৫,১০৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে । এই রাজস্ব তারত- 

বর্ষের সকল জমিদারের রাজন্ব-অপেক্ষা অধিক এবং বঙ্গদেশের সকল 

জমিদীর অপেক্ষা মহারাজের জমিদারীর আয়ের পরিমাণও অধিক। 

দার্জিলিং, কানপুর, বারাণনী, কটক, কালনা, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে 

মহারাজের বাসভবন আছে। কলিকাতা! সহরে মহারাজের তৃসম্পত্তি 
ও একটি চক্আছে। মহারাজ স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী । ভারতের 

রাজপ্রতিনিধি বিশেষতঃ ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কর্ন বাহাদুরের সহিত 
মহারাজের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল । মহারাজ বন অর্থ ব্যয়ে “কর্জনগেট” 

নামক একটি সিংহদার এবং কর্জন সাহেবের একটি প্রতিমূর্তি 

নির্মাণ করাইয়াছেন। বদ্ধমানরাঁজ ক্ষত্রিয়োচিত সৎসাহসী, বলশালী ও 

মুগয়াপ্রিয়। দৈহিক বলের মহিত মহারাজের মানিক শক্তির সম্যক 

পরিস্ফুরণ পরিদৃষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাচীনতম ও স্ুবিখ্যাত 

বংশের প্রতিনিধি মহারাজাধিরাজ মাননীয় স্তার বিজয়চশাদ মহাতাব 

বাহাছুর কয়েক বংসর যাবৎ রাজভ্তি প্রদর্শন ও জনসাধারণের হিতকর 
কার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়! এবং বহুবিধ শ্বদেশ হিতৈষণামূলক জদানু- 

টানে যৌগদান করিয়। যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন 
মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ছুই কন্তা ও ছুই পুক্র। প্রথম! কুমারী 

শ্রীমতী নুধারাণী সুশিক্ষিত ৷ কনিষ্ঠ কন্তা! শ্রীমতী ললিতারাণী ১৯১১ খুঃ 

_নবেস্বর মাসে আলিপুরের “বিজয় মঞ্জিল” গ্রামাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
১৯০৫ খুঃ ১৪ই জুলাই জ্যেষ্ঠপুজ কুমার উদয়টাদ মাহতাব বাহাছুর জন্ম- 

গ্রহণ করেন। ৯৯১৫ খৃঃ ২৬শে সেগেনম্বর বিজয় মঞ্জিল প্রাসাদে মহারাজের 

কনিঠ পুত্র ভূমিষ্ঠহইয়াছেন। মহারাজাধিরাজ কুমার শ্রীমান্ উদয়টাদ 
মহাতাব-বাহাহুর অধুন!স্বিস্তীর্ণ বর্ধমান রাজোর ভাবী উত্তরাধিকারী। 



শিয়াড়মোল রাজবংশ। 
৬ গোবিন্দপ্রসাদ পগ্ডিত। 

বর্দমান জেলার অন্তত রাণীগঞ্জের মন্নিকট শিয্াড়সোল রাজবংশ 
বন্দিনের প্রাচীন জমিদারবংশ। অর্দশতাবী পূর্বে শিয়াড়সোল নিবাসী 
রায় গোবিন্দ প্রাদ পঙ্ডিত নামক জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিবরে ও 

চরিত্রগুণে বিষয় সম্পত্তি করিয়াছিলেন। নানাবিধ সদনুষ্ঠানে তাহার 

বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি অর্জিত সম্পদের অধিকাংশ সংকার্ধ্ে 

বায় করিয়া উদারতার মম্যক পরিচয় গ্রদান করিয়াছেন। গোবিনপ্রসাদ 

অতি সামান্ত অবস্থা হইতে আত্মণক্তিতে ্ধর্যবান হইয়াছিলেন। তিনি 
জন্মতূমির অকপট হিতৈষী ছিলেন। গোবিদাগ্রসাদ অতিথি সেবা, 
বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎলালয়, রাস্তা, ঘাট গ্রভৃতি নানাবিধ 

সাধারণ হিতকর কার্য করেন। তাহার পুত্র সন্তান না থাকায় 

তিনি মৃত্যুকালে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি তদীয় একমাত্র কন্তা। মহারাণী 
হীরাসুন্দরী দেবীকে দান করিয়া যান। মহারাদীর তিন পুক্র--বিশ্বেশ্বর, 
রামেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বর মালিয়া । 

৬ বিশ্বেশ্বর মালিয়া। 

অতঃপর রায়! | বিশ্বের মালিয়৷ বাহাদুর রর সম্পত্তি ্রতিনিধ 

হন | ভিনি শিয়াড়সোল এষ্টেটের বছবিধ উন্নতিসাধনে যত্ববান ছিলেন। 

রি নানপরক্কার সংবার্ধো দানধর্মম করিয়া ধশশ্বী হইয়াছিলেন। 

গর হর গুণের প্রশংসা করিয়া “রা বাহাহর” উপাধি পরা 
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করেন। রাজজাবাহাছুর মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
মাঁলিয়। বাহাদুরকে রাখিয়৷ গিয়াছেন। 

৬ রামেশ্বর মালিয়] ৷ 

বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুর পর তাহার মধ্যম ভ্রাতা কুমার রামেশ্বর মালিয়। 

বাহাদুর বিষয় সম্পত্তির প্রতিনিধি হন। তিনি একজন কর্মী পুরুষ 

ছিলেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সরকারী অথবা বে.সরকারীর মধ্যে তাহার 

প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বর্ধমান জেলার কয়েকটা কয়লার থনিসমূহের 

একজন প্রধান স্বত্বাধিকারী এবং সমুদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন। হাবড়ার 

“্রামেশ্বর মালিয়া পণু-চিকিৎমালয়”, পুরীধামের কুষ্ঠাশ্রম, শিয়াড়সোল 

স্কুল ও হাসপাতাল প্রভৃতি তাহার সাধারণ হিতকর কার্য্যের কীরিঘোষণ! 

করিতেছে। তিনি বহু দিবস হাবড়া মিউনিসিপালিটার কমিশনার 

ছিলেন। বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোঙাইটা নামক সমিতির একজন সভ্য 

মনোনীত হন। তিনি স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক হাবড়ার অবৈতনিক 

মাজিষ্রেটপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন শিল্প ও উদ্যান কার্ধ্য তাহার 

বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতের কয়েকটি প্রধান সহর এবং রঙকারীপ : 
পরিভ্রমণ করেন। কুমার বাহাদুর একজন মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন৷ গীতা 

পাঠে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি বীকুড়া জেলার অন্তর্গত 

লাট সেনাপতি মহালের পত্বনী গ্রহণ করেন। কুমার রামেশ্বর মালিয়! 

বাহাদুর প্রায় দেড় বৎসর কাল ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া 

১৯১২ ছি মে ৬২ বৎসর বয়সে হাঁবড়ার ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়া- 

ছেন। তিনি নিঃসপ্তান থাকায় তদীয় সহধর্দিণী শ্রীমতী শ্তামাননদরী 

দেবীকে পোষাপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। কুমার বাহাছুর 

মৃত্যুকালে একখানি উইল করিয়াছিলেন) তাহাতে তাহার জমিদারীর 
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বাৎসরিক প্রায় একলক্ষ টাঁকা যে আয় আছে, তাহ! তিন ভাগে বিভক্ত 
করেন) তন্মধ্যে একভাগ তাহার উইলের আদেশ অনুসারে দাতব্য কার্যে 
বায় হইবে; একভাগ তাহার বিধবা পড়ীর ভরণপোষণে ব্যয় হইবে। 
এবং তাহার মৃত্যুর পর যদি পোষ্যপুত্র থাকে, তিনি প্রাপ্ত হইবেন) 
তৃতীয়াংশ পূর্বোক্ত ছুই প্রকার বায়ের জন্য মূলধন স্বরূপে জমা থাকিয়া 
আবগ্তক অনুসারে ব্যয় হইবে। ১৯১৫ খুঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কুমার 

রামেশ্বর মালিয়ার সহধর্থিণী শ্রীমতী শ্ঠামাসুন্দরী দেবী মহাঁসমারোছে, 
হাঁবড়া৷ জেলার অন্তর্গত শালিখার গঞ্গাতীরে ৬ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। 

৬ দ্রক্ষিণেশ্বর মালিয়। 

রামেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়! বাহাদুর উদার: 

প্রকৃতির লৌক ছিলেন। সমাজে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। সাধারণের 

হিতকর কার্যে তিনি অগ্রণী হইয়া! তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। 

তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও লোকপ্রিয়তায় সকলে মুগ্ধ হইতেন। রামেশ্বরের 

জীবিতাবস্থায় ১৯০৭ খৃঃ মার্চ মাসে কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়! বাহাদুর, 
ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন। কুমার বাহাদুরের বিধবা পড়ী 
ভবন্ুন্দরী দেবী ১৯১২ থৃঃ ২৩শে নবেষ্ধর তাহার হাবড়ার ভবনে: 
তনুত্যাগ করিয়াছেন । তিনি নিঃমস্তান ছিলেন। 

প্রমথনাথ মালিয়। | 

রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার জোষ্ঠ ভ্রাতা রাজ! বিশবেশ্বর মালিয়া 

বাহাছুরের ধুত্র কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়৷ বাহাদুর অধুনা 

২২ | 
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পিল্নাড়সোল রাজ্যের প্রতিনিধি অথবা সেবাইতপদে অভিষিক্ত হইয়া 
কল প্রকার দাদনুষ্ঠান পরিচালন! করিতেছেন। ইহার যড্ধে স্থানীয় 
ইংরাজী বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী নুশৃঙখলায় চলিতেছে, অতিথি সেবার কার্ধ্য 

নুচারুরপে সম্পাদিত হইতেছে ; অধিকন্ধ স্থানীয় দাতব্য চিকিংসালয়টা 
ইহার পিতৃব্যঘয়ের সময় ক্রমে লুণ্ত হইতেছিল; কুমার বাহাছুর তাহার 
পুনাস্থাপনপূর্বক লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। 



চকদিঘী রাজবংশ । 
বর্ধমান জেলার অন্তত চকদিঘী গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সিংহ্ব 

প্রাচীন জমিদার বংশ। ইহারা জাতিতে বানাফার ছত্রি। ঠা 

অন্তর্গত বাদ! জেলার গড় কালির ইঠাদের আদি নিবাম। মোগতাকুল 
শিরোমণি দিশ্ীশ্বর সমাট আকবর লাহের রাজন্ব সচিব রাজ! ভোঁডরমন্ 
বঙ্গদেশে আগমনকালে তাঁহার সহিত কয়েকজন রাজপুত মেনানী 
এদেশে আগিয়াছিলেন। ১৫৮৭ খুঃ নাথ গিংহ নামক জনৈক সেনানী 
মোগন ও পাঠানের বিপ্নব প্রশমিত করিয়া অলৌকিক বীরত্ব ও দক্ষতা 
প্ার্শন করেন। দ্ধ জয়ের জন্ত দিশ্ীশ্বর আকবর সাহ তাঁহাকে 
“রায়” উগাধিমহ পুরস্কারস্বরূপ জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার 
অন্ঠান্ত বংশধরগণ অধুনা বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মু্শ্াবাদ 
সৃতি জেন্নায় বাম করিতেছেন। 

প্র (নিক শিউর 

৬ নলমিংহ রায়। 

অতঃপর নাধ সিংহ রায়ের জনৈক বংশধর নল সিংহ রায় বর্ধমান 
জেলার অন্তর চকদিধী গ্রামে মাতামহাশ্রমে আমিয়৷ ব্তি করেন। 
তিনি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। নল সিংহ রায় মৃুকা! 
তরী দেবী মিংহভৈরব রি ও হরি রা রান নামে চারি পৃত 
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৮ ভবানী সিংহ রায়। 

নল সিংহের জোষ্ঠ পুত্র ভবানী সিংহ রায় তৎকালে পুলিশ বিভাগে 

কর্ম করিতেন। তিনি গোবর্ধন দ্িকপতি নামক একজন ডাকাতকে 

ধৃত করিয়া পুরস্কার গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবানী সিংহের একমাত্র পুত্র 

ভুদেব সিংহ; তংপুত্র ক্ষেত্রপাল মিংহ রায়। ক্ষেত্র পালের সন্তানাদি 
না হওয়ায়, তিনি অমৃতলালকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অমুতলালের 

ছুই পুন শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী ও শ্রীযুক্ত বনবিহারী সিংহ রায় বিদ্যমান। 

১৯ টস 

৬ দেবী সিংহ রায়। 

নল দিংহের মধ্যম পুত্র দেবী গিংহ রায়ের এক পুত্র ভোলানাথ সিংহ 

রায়; তৎপুন্র গঞ্গাগোবিন্দ দিংহ রায়। গঙ্গাগোবিন্দ মৃত্যুকালে ছুই 

পুন্র যজেশ্বর ও জ্যোতিঃপ্রণাদ দিংহ রায়কে রাখিয়া যান। তীয় 

জোট পুল্র যজ্ঞেশ্বরের বিধবা পত্বী শ্রীমতী যোগমায়! দেবী বর্তমান। 

কনিষ্ঠ পুর জোোতিঃপ্রদাদ অবিবাহিত অবস্থায় অকালে বৃস্তঢ্যুত হন। 
তিল 

৬ ভৈরব সিংহ রায়। 

নল সিংহের তৃতীয় পুত্র ভৈরব সিংহ রায়ের অদ্বিকাগ্রপাদ নামে 

এক পুজ্র এবং দুর্গাদেবী নায়ী এক কন্া হইয়াছিল। 

অদ্বিকাপ্রমাদের সারদাপ্রনাদ নামে পুত্র ও ক্ষীরদানুন্দরী নামে এক 

কন্তা জন্মগ্রহণ কারেন। | | | 
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হি 

৬ সারদাপ্রসাদ সিংহ রায়। 

সারদা প্রদাদ দি'হ রায় একজন প্রতিপত্তিশালী ও প্রজাবৎসল 

জমিদার ছিলেন। তাহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশঘ্বের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা 

ছিল। তিনি কোন বিষয়ে বিষ্ভাদাগর মহাশয়ের পরামর্শ না লইয়া 

কার্ধয করিতেন না। ১৮৫৩ খুঃ তিনি চকদিঘী গ্রামে একটি দাতব্য 

চিকিৎদালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণের উপকারার্থে নিজ ব্যয়ে 

চকদিঘী হইতে মেমারী ষ্টেশন পর্য্যন্ত পঞ্চদশ মাইল দীর্ঘ একটি রাজপথ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খুঃ তিনি একটি অবৈতনিক বিগ্ভালয় 

স্থাপন করিবার বাবস্থ! করেন। ১৮৬৮খুঃ ১৮ই মার্চ চকদ্িঘীর অন্যতম 

জমিদার সারদাগ্রাদ পিংহ বায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ হীরালাল শীল 

মহাশয়ের বাটীতে দেহত্যাগ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার 

সন্তানাদি না থাকায় মৃত্যুকালে তিনি যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি তদীয় ভগ্বী 

ক্ষীরদান্ুদরীর জোষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায়কে উইল করিয়া 

যান। ললিতমোহনের অভিভাবিকা স্থানীয়! মাতুলানী রাজেশ্বরী দেবী 

এবং মনিরামবাটির যোগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ইহাকে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত 

করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃত্তকার্ধ্য হইতে পারেন 

নাই। সারদাপ্রদাদের মৃত্ার পর ১৮৭৬ খুঃ তাহার উইল সন্ধে এক 
মোকর্দিম। হইয়াছিল। সেই উইল প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিধবা 

পত্ী রাজেশ্বরী দেবী এই মোকর্দম| উপস্থিত করেন। রাজেশ্বরী দেবীও 

স্বামীর ন্তা় পরোপকারী ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত খ্বারহাট। 

গ্রামে তাহার পিত্রালয়ে তিনি একটা অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিষ্ভালয় 

স্থাপন এবং দ্বারহাটা হইতে হরিপাল পর্যন্ত একটি রাঞ্পথ নিক 

করাইয়াছিলেন। 
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ইতিহাস প্রসিদ্ধ পূর্বোক্ত তোডর মলের সহিত হাড় সিংহ নামক 

একজন দেনানী বঙ্গদেশে আগমন, করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খুঃ বর্ণ 

রেখা নদীতীরে মোগজের সহিত পাঠানের যুদ্ধকালে তিনি জয়লাভ করিয়া 

মোগলের বিজয় পতাকা উ্ভীন করেন। যুদ্ধ জয্বের পর হাড়সিংহ,: 

দিশলশ্থর মহামতি আকরব সাহের নিকট হইতে একশত বিঘা! ভূমি 
জায়গীর এবং পরায়” উপাধি প্রাপ্ত হইয়! হুগলী জেলার অন্তর্গত মাদড়া' 

গ্রামে বাম করেন। তিনি যে জায়গীর লাভ করেন, তাহার তিন পুত্রের 

বংশধরগণ অন্যাপি ভোগ করিতেছেন। হাড় সিংহের তিন পুত্র-হঠ, 
সিংহ, নধু সিংহ ও স্বজন দিংহ। মধ্যম পুত্র নথু সিংহ--গোলাপু সিংহ-_ 
শস্ত, সিংহ মাদড়া হইতে অমরপুর গ্রামে মাতামহ আশ্রমে গিয়া বাস 

করেন। তাহার পুত্র হরগোবিন্দ-_দীননাথ-- তৎপুক্র বরদাকান্ত সিংহের 

সহিত চকদিঘীর অন্যতম জমিদার সারদাগ্রদাদের ভগ্মী ক্ষীরদানুন্দরী 

দেবীর বিবাহ হইয়্াছিল। তাহার ছুই পুত্র- শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ও 

জীযুক্ত বিপিনমোহন সিংহ রায়। 

ললিতমোহন সিংহ রায়। 

ক্ীরদনুন্দরীর দ্ধ পুত্র চকদিঘীর অন্যতম জমিদার রায় শ্রীযুক্ত 
ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাছুর ৯৮৫৮ধৃঃ ২১শে অক্টোবর রাম পূর্ণিমার, 

দিবস মাতুলালয়ে ভূমিষ্ট হইয়াছেন ষষ্ঠ দিবদ হইতে ইনি মাতৃত্ত্ে 

বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ললিতমোহনের মাতুল সারদাগ্রসাদ ইহাকে স্বীয়, 

ভবনে পুক্রবৎ প্রতিপালন করেন। ইনি প্রথমতঃ মাতুলের প্রতিষ্ঠিত, 
বিদ্তালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহার নাবালক সময়ে বিষয়, 

দু, 

ডাক্তার রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র মহোদয়ের হন্তে কোর্ট অধ ওয়ার্ডসের 
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তার ন্তত্ত ছিল। সেই সময়ে ললিতমোহন কলিকাতার হিন্দু স্কুলে 

অধায়ন করেন। ওয়ার্ডস্ হইতে বহির্গিত হইয়া ইনি প্রথমে বদ্ধমানের 
কালেক্টার বাহাছুরের অধীনে জমিদারীর কার্ধ্য প্রণালী শিক্ষা করেন। 

শ্বর্পচন্ত্র হাজরা নামক জনৈক মোক্তার ইহাকে জমিদারীর কার্য শিক্ষা! 

দিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তৃতপূর্ব বিচারপতি স্যার' 
রমেশচন্ত্র মিত্র মহোদয়ের ভ্রাতা উমেশচন্ত্র মিত্র জমিদারীর তত্বাবধায়ক: 
ছিলেন। তৎকালে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছিল। ১৮৮* 
থৃঃ নবেদ্ধর মাসে ললিতমোহন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্বীয় বিষয় 
গম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সারদাপ্রসাদ তাহার উইল দ্বারা 
কলিকাতা! বিশববিদ্াল়কে ৫০০০২ টাকা দান করিয়া যান। ১৮৮৫ খুঃ 

ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ালয় ললিতমোহনের নিকট এ টাকা 

্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৮৮ থৃঃ এপ্রেল মাসে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার 
বাহাদুরের পত্রান্মারে ললিতমোহন এ টাকার ৩১৫** টাক সুদ বিশ্ব 

বিদ্যালয়কে প্রদান করেন। অতঃপর ৮,৫০* টাকায় কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয় "সারদা প্রসাদ বৃত্তি” নামে একটা বৃত্তি গ্রতিবৎসর দশটাকা 

করিয়! গ্রদান করিতেছে। চকদিঘী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়! এফ এ পরীক্ষোততীর্ঘ শ্রেষ্ঠ ছার এই বৃত্তি প্রাপ্ত হয়) যদ্দি 

কোন ছাত্র চকদ্িধী স্কুল হইতে উত্তীর্ণ না হয়, তাহা হইলে বর্ধমান, 
বিভাগের তক্রপ ছাত্র বৃত্তি গ্রাপ্ত হইয়া থাকে । অধিকল্ত উদ্বৃত্ত টাকায় 

এফ এ. পরীক্ষোত্তীর্ঘ উৎকৃষ্ট ছাত্রকে প্রতিবৎসর কুড়ি টাকার পুস্তক 
দত্ত হয়। হিন্দু সকলের ছাত্রবৃন্দের মধো যাহার রচনা সর্কোতষ্ট হয়, 
ললিতমোহন প্রতি বংমর সেই ছাত্রকে একটি মেডেল পুরস্কার দিবার 

ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইনি বার্ধিক বন টাকা চকদিঘীর বিশে 

ব্যয় করেন। অনাথ বিধবাদিগের জন ইনি একটা বৃত্তি ভাগার স্থাপন 
করিজাছেদ% ইহার গ্রতিঠিত অনাথাশ্রমে বাংমরিক প্রায় ১৫৯, টাক: 
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ব্য় হইয়া থাকে। ইনি চকদিঘী গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করিয়াছেন; তজ্জন্ত বার্ষিক ৯**২ টাকা বায় হয়। ইনি একটি 
অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বাধিক ৪০ টাকা 
বায় করিয়া থাকেন। ইনি কবিরাজী ওষধ প্রস্তুত করাইয়া প্রজা 
মণ্ডলীর মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। “অন্নরক্ষিণী” সভার 

আন্দোলন সময়ে ইহার প্রজাবংদলত! সম্যক প্রকাশিত হইয়াছিল। 

ইহার মাতুলানী রাজেখ্বরীর মৃত্যুর পর ললিতমোহন ও মেজর ছন্কনলাল 
উভয়ের মধ্যে বিষয় সম্বন্ধে এক মোকর্দিম! উপস্থিত হইয়া বিলাতের গ্রিভি 

কাউন্সিল পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল; পরিশেষে ললিতমোহন তাহাতে 

জয়লাভ করেন। ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী । বিশেষতঃ 

কবিত্বপত্তি সম্পন্ন ও সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধ হস্ত। প্রথমে ইনি যে সঙ্গীত 

রচন! করিয়াছিলেন, তাহা! প্রায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। অতঃপর সুপ্রস্ি 

স্বর্গীয় মতিলাল রায় কাব্যকঠ মহাশয়ের অনুরোধে ইনি সঙ্গীত রচন| 
করিয়৷ “ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী” নামক ছুইখগ্ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন; ইহার 

তৃতীয় থণ্ড শীপ্্ই প্রকাশিত হইবে। এতদ্বযতীত স্বপ্নদর্শন, আত্মদর্শন, 

গয়া মাহাত্ম, কুস্গুমাঞ্জলী, যছুর্কে্দীয় দশসংস্কার পদ্ধতি প্রভৃতি কয়েকখানি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭থুঃ ২৮শে জুন ভারত সম্রাটের জন্মতিথি 
উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট ইহণর গুণের প্রশংদ| করিয়! প্রায় বাহাদুর” উপাধি 

প্রদান করেন। ইনি বদ্ধমানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট পদে নিযুক্ত 
আছেন। ১৯১০ খুঃ ইনি পশ্চিম বঙ্গের ছোট লাট্ স্তার এও, ফ্রেজার 
বাহাদুরের স্থৃতি ভাগারে ২৭০২ টাঁকা দান করেন। ১৯১ খুঃ 
্র্গীর ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্থৃতিভাগ্ডারে ১,৫৭৯ টাকা চদা 
দিয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ আগষ্ট মাপে বর্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত 

বাক্তিগণের সাহাষাকল্পে ১,০* টাকা দান করেন। ললিতমোহন স্বীয়, 
বুদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা বাকি, বলিয়! 
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পরিচিত। ইনি নানাবিধ সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া 
থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে ইহার প্রতিপত্তি ও 

সম্মান দৃষ্ট হয়। ইনি নানা বিষয়ে স্বীয় প্রতিত! প্রদর্শন করিয়া সমাজে 

গণ্য হইয়াছেন। 

ললিতমোহনের তিনটি কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা কন্তার 

সহিত চকদিধীর অন্যতম জমিদার মেজর ছন্কনলালের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত 

অগিলাল, মধ্যমা কন্তার সহিত তদীয় কনিষ্ঠ পু্র রজনীলাল এবং কনিষ্ঠ 
কন্ঠার সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সিংহ মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। 

নলপিংহের তৃতীয় পুক্র ভৈরবচন্ত্র সিংহ রায়ের কন্তা! ছুর্ঠা দেবীর 

ছুই পুত্র--কৃষ্চচন্ত্র ও বৃন্দাবনচন্ত্র সিংহ রায়। 

৬ কৃষ্ণচন্ত্র সিংহ রায় । 

ুর্া দেবীর জোঠঠ পুন্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রায়ের দুই কন্ঠা হইয়াছিল; 

তন্মধ্যে প্রথম! কন্ঠ| মনমোহিনীর সহিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্ন সিংহ 

বন্মণের বিবাহ হয়। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সিংহ বর্দণ মহাশয়ের 

সহিত ললিতমোহনের কনিষ্ঠা কন্ঠার বিবাহ হইয়াছে। ইহার ছুই পুত্র 

শ্রীমান্ শুভেনুজন্দর ও শ্রীমান্ সীতাংগুসুন্দর সিংহ বর্মণ। 

৬বন্দীধনচন্দ্র সিংহ রায়। 

ুর্গাদেবীর কনিষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবনচন্ত্র সিংহ রায় সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান, 

সুগণ্ডিত ও ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তীহার প্রতিভা অলৌকিক ছিল 

তিনি পারদী ভাষায় বুতগত্তি লাভ করেন। বৃন্দাবনচন্্ বর্ধমানাধিপতি 

হারা | ধরা মহাতাব টাদ বাহাছুরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকি! 
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যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি চকদিখীর মন্লিকট. 

মনিরামবাটি গ্রামে বমতি করেন। তাঁহার সাঁধারণ হিতকর উচ্চতম দান.. 

অনেক ছিল। তিনি মৃত্কালে একমাত্র পুত্র যোগেন্ত্রনাথকে. 

রাখিয়া যান। 

এযোগেন্ত্রনাথ সিংহ রায় । 

বৃন্দাবনচন্ত্ের পুর যোগেন্্নাথ সিংহ রায় স্থগ্লী কলেজে বিশ্তাশিক্ষা- 
করেন। তিনি কলিকাতী, হুগলী, হাবড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় 

অনেক বিষয় সম্পত্তি ত্্য় করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ ২৪শে এপ্রেল, 

ললিতমোহনের সহিত তাঁহার কন্তা শ্রীমতী প্রিয়ন্বদ! দেবীর বিবাহ 
হইয়াছে। ১৮৯৯ খুঃ আগষ্ট মামে মনিরামবাটির জমিদার যোগেন্্রনাথ 
দিংহ রায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। ততীহার মৃত্যুর পর হইতে ললিত- 
মোহন তদীয় জমিদারীর তত্বাবধান করিতেছেন । ১৯+২ খুঃ যোগেন্্- 
নাথের বিধব! পত্ধী সাধুমতী দেবী সংসার লীলা সংস্বরণ করিয়াছেন 

অতঃপর তাহার কন্তা লিতমোহনের পত্বী বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 7... 

৬ হরি সিংহ রায়। 

নল সিংহের কনিষ্ট পুত্র হরি সিংহ রায় “মহাশয়” আখ্যায অভিহিত: 

হইতেন। দেশের লোক তাহার উচ্চহদয়তার পরিচয় পাইয়াই তাহাকে 
এই সম্থানহ্চক আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তীহার গু মেবক 

ছন্ধনলাল ও শশিতৃষণ দিংহ রায়। | 
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৬ ছককনলাল সিংহ রায়। 

হরি সিংহের বো পুত্র মেজর ছকনলান সিংহ রায় চকদিধী গ্রামের, 

অন্যতম জমিদার ছিলেন। তিনি ব্রিটাশ রাজের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যযদলে, 
প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ১৯০২ ৃঃ “মেজর” উপাধি সম্মানে 
ভূষিত হন। ১৮৫৭ খুঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লীর মহাবীর. 
জন্ নিকল্সন্ :যে তরবারি ব্যবহার করেন; সেই তরবারি ছক্ধনলাল, 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খুঃ ডিসেম্বর মাসে মেজর ছককনলাল সিংহ. 
রায় পরলোকগত হইয়াছেন। তাহার তিন পুত্র--বিনোদলাল, মণিলাল, 
ও রজনীলাল সিংহ রায়। 

(রতন 

৬ বিনোদলাল সিংহ রায়। 

ছক্কনলালের জোট পুত্র বিনোদলাল সিংহ রায় একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত 
চণ্ডী গ্রসাদকে রাখিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। চব্বিশ- 

পরগণ! আলিপুরের প্রথম সব জজ শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের 

নিকট শ্রীযুক্ত চণ্ডীগ্রসাদ সিংহ রায় পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের জন্য তদীয়, 
খুল্পতাত শ্রীযুক্ত মণিলাণ ও শ্রীযুক্ত রজনীলালের নামে এক মোকর্দামা 

উপস্থিত করেন। অতঃপর উহা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া ছক্নলালের 

জমিদারী তিন অংশে বিতক্ত হইয়াছে। 

উনি নি 

: মণিলাল সি রায়। 

র টি লে | মধাম পুর রাজা শ্রীযুক্ত মণ্লাল সিংহ রায় বাহার . 
মর স্বে্ছামেব্ক গৈন্ুদলের একজন মধস্ত। ইনি ভারতে 
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ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্ন বাহাদুরকে ইহার পিতৃদেবের 
স্ুবিখ্যাত নিকল্গন্ তরবারি উপহার প্রদান করেন। ১৯*৮ থৃঃ ইংরাজী 

নববর্ষ উপলক্ষে মণিলাল “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। উপাধির 

সনন্দ প্রদানের সময় বঙ্গের তদানীত্তন ছোটলাট স্তার এনও, ফেজার 
বাহাছুর ইহার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । ১৯১০ খ্ঃ বঙ্গেশ্বর স্তার 
এন্ও, ক্রেজার বাহাদুরের স্থৃতি ভাগারে ইনি ২০০২ টাকা দান করেন। 
১৯১০ খুঃ স্বীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্থৃতি ভাগারে ইনি 

৫০০২ টাকা প্রদান করেন। ১৯১৯ খুঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট 

অভিষেক দরবারে ইনি একটি “দরবার মেডেল” প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

দরবারের পর যখন নবীন সম্রাট পঞ্চম জঙ্জ মহোদয় ও সম্রাট মহিষী 

কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সমগ্ধ প্রিন্সেপ, ঘাটে বঙ্গের ছোটলাট 

তাহাদের সছিত মণিলালের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৩ খুঃ 

দামোদর নদের ভীষণ বন্তার সময় ইনি বনু লোকের প্রাণ রক্ষা করেন। 

দামোদরের বাধে যাহাতে জল নিকাশের পথরোধ না ঘটে, সে 

বিষয়েও ইহার কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ম্যালেরিয়া নিবারণেও 

ইনি উদ্দাপীন নহেন। রাজা বাহাদুর একজন সুদক্ষ শিল্পী। বর্ধমান 
জেলা-বোর্ডের সভাগৃহে এবং দার্জিলিষ্নের এল-জি স্বাস্্যনিবাস হলে 

ইহার স্বহস্ত চিত্রিত পরলোকগত ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের 

স্থবৃহৎ একখানি তৈলচিত্র আছে। বছ দিবস হইতে রাজা বাহাদুর 

দেশহিতকর অনুষ্ঠানে প্রধান অগ্রণী বলিয়া গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
কূষিসমিতি এবং চৌকীদারী ইউনিয়ন্ সংস্রবে ইনি দেশের কার্ধা করিয়া 

যশশ্বী হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট ও গবর্ণমেণ্টের নিকট ইনি 
বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । ইহীর চেষ্টায় “ইম্পিরিয়াল্ লীগ” প্রতিষ্ঠিত হয়। 

রাজা বাহাছ্ুর তিনবার ব্রিটাশরাজের পক্ষ লইয়া তাহার শক্রর 

সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার অন্ত আবেদন করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খুঃ 
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ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট মণিলালের সুখ্যাতি করিয়া 

"রাজা” উপাধি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর চকদিধীর 

অন্ততম জমিদার ললিতমোহনের জোঠ জামাতা। ইার পড্থী দশ 
মাস বয়স্ক একটি শিশ্ত পুত্র রাখিয়া ইহলোঁক পরিত্যাগ করেন। রাজা 

বাহাদুরের পুন্র কুমার শ্রীধুক্ত শৈলেশ্বর পিংহ রায় বাহাদুর শৈশব 

কালাবধি মাতামহের ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। 

হা টা 

রজনীলাল দিংহ রায়। 

ইক্নলালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রজনীলাল সিংহ রায় তীক্ষ বিষয় 
বুদ্ধিসম্পন্ন বিয়া পরিচিত। ইনিও ললিতমোহনের মধ্যম জামাতা । 

ইহার চারি পুন্র- শ্রীযুক্ত বিজয়গ্রসাদ বি-এ, শ্রীযুক্ত নিত্যানন, শ্রীযুক্ত 
প্রভানাথ ও হীযু্ত পশুপতিনাথ দিংই রায়। 

০ 

৬ শশিডৃষণ সিংহ রায়। 

হরি দিংহের কনিষ্ঠ পুভ্র শশিভ্ষণ সিংহ রায়ের সন্তানাদি হয় নাই। 
তিনি লৌকাস্তরিত হইলে তাহার বিধবা পত্ী স্বীয় সম্পত্তির অংশ বিক্রয় 
করিয়া! মেমারীর নিকটবর্তী দেুড়া গ্রামে পিত্রালয়ে বাম করেন। তিনি 

তথায় একটি বৃহৎ ষ্ধরণী খনন ও তাহার একটি চাদনী জী 

করিয়াছেন। 



বীরভূম রাজবংশ। 

অতি প্রাচীনকালে বীরসিংহ নামে জনৈক হিন্দু রাজা 

জেলায় রাজত্ব করিতেন। তিনি তানউ্লিপ্ডি, কর্ণগড়,. বীরদেশ প্রভৃতি 

প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়নাছিলেন। কথিত আছে, এক সময়ে 

ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে বীর সিংহ, চৈতন্য সিংহ ও ফতে 

সিংহ নামক তিনটি ক্ষত্রিয় রাজকুমার বিপন্ন হইয়া বীরভূম প্রদেশে 
আগমনপূর্বাক আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত রাজকুমারগণের পিতা কোন 

'মুমলমানের দ্বারা সংগ্রামে নিহত হইলে, রাঁজমন্ত্রী কুমীরগণের জীবন 

কষর্থ তাহাদিগকে লইয়া রাজ্য পরিভ্যাগপূরবক পলায়ন করেন। তিনি 
কুমারত্রয়কে লইয়া অবশেষে বীরতৃমের পার্বতা প্রদেশের বনমধ্যে আশ্রয় 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে রাজকুমারগণ বঃঃগ্রাপ্ত হইয়া, চতুল্পার্শ- 
ব্ধী আদিম নিবাদী দীগতালদিগকে যুদ্ধে পরাভূত ও বশীভূত করিয়া, 
তারা নিজ নিজ নামানুসারে তিনটি পৃথক রাজাস্থাপন করেন। 

বীরসিংহ, বীরভূম রা স্থাপন করিয়া বীরসিংহপুরে রাজধানী প্রতিটিত 
করেন। চৈতন্তসিংহ নিজ রাজ্যের রাজধানীর নাম চৈতত্তগুর রাখেন-_ 

এখন উহা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। ফতেমিংহের রাজ্যের 
রাজধানী ফতেপুর নামে আখ প্রাপ্ত হয়। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার 
অনেক স্থান অধিকার করেন) এ সকষ স্থান অধুন! “ফতেপুর রাপা* 
নামে আখ্যাত হইয়া মশ্ি্াবাদ ভেলা অন্ত রহিয়াছে। 

ষিংশ-ভৃত বীরগিংহ বীরতৃম রাজোর প্রথম হিন্দু নরপতি 
এবং তাহার নামাননারে এই ক্লাজের নাম বীর হ্যা ছ 1. বীরমিংহ 

বীর রা স্থাপন করিয়া বালে কমে তাহার বিশবায় বৃদ্ধি করেন
। 
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মি নব প্রতি বীরভূম রাজের রাজধানীর নাম স্বীয় নামানুমারে 

'বীরসিংহপুর আখ্যা দিয়াছিরেন। তিনি তাহার স্ুরম্য ভবনের 

'অধিষ্ঠাত্রীকূপে এক প্রস্তরময়ী ৮ কানী সৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া তান 

পুজার বাবস্থা এবং সদাব্রত ও অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। 

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজভবন ও ছূর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীন সরোবর 

্রস্থৃতি বীরত্বমের বক্ষকে স্মৃতিময় করিয়! রাখিয়াছে। বর্তমান সিউড়ীর 
'ছয় মাইল পশ্চিমে, বীরদিংহপুরের অরণা বেষ্টিত ভগ্রস্তপ এখনও বিরাজ 

করিতেছে । বীরমিংহ অদাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। ১২২৬থুঃ 

সুগতান গিয়াহ্দ্দীন বীরভূমরাজের রাজধানী বীরসিংহপুর আক্রমণ 

করেন। হিন্দুরা বহু রাটীয়্ সৈন্ত লইয়া সুলতানের মনমুখবর্তী হইয়া- 
ছিলেন। ক্রমে বীরলিংহের ভ্রীতৃদ্য় চৈতন্তসিংহ ও ফতেসিংহ সসৈন্তে 

অগ্রজের সাহাষ্যার্থে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সেই যুদ্ধে 

মুদলমান দৈন্ত পরাজিত হয়। অতঃপর ন্ুলতান কোন উপায়ে ভাত 
'বিচ্ছেদ মংঘটন করেন। বীর সিংহের ভ্রাতৃগণ সুলতানের মায়াজালে 

ভ্রাতৃদ্রোহী হইয়া! নৈশ আক্রমণে রাজা বীর দিংহের বিনাশ সাধন করেন। 
তাহার পুরমহিলাগণ গ্রণীপ্ত অগনিকৃণ্ডে আত্মানতি দিয়াছিলেন। সেই: 
সময় রাঁজমহিষী সমীপন্থ একটি মরোরে দেহ বিসর্জন করেন) অন্যাপি 
'মেই প্রাচীন মরোবর « রাদীদহ* নামে পরিচিত। ূ 

তৎকালে বীর সিংহের ত্র শর তে রাজধানী হইতে পলায়পূর্বৃক 
নগর নামক স্থানে গমন করেন। ১২২৭ খঃ তদীয় পিভৃপক্র স্থলতান 
গিযানু্দীনের মৃত্যুর গর, তিনি বীরভূম রাজ্যের জধীশ্বর হন। অতঃপর 
তিনি প্বীর রা” উপাধি ধারণ করিয়। নগর নামক স্থানে আপনার 
বনী: নি করেন। তিনি নগরকে ছি ও দৌধয়াজিতে 
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সিউড়ী হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ 
এখনও বর্তমান আছে। ররর 

১৫৩৮ খুঃ পাঠান বংশসভুত আসাদউল্লা ও জোনেদ খা! নামক 

রাতৃদ্বয় পাঠানবীর সের সাহের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। ঘটনা 

ক্রমে তাহারা শেষ বীররাজের সমীপে উপস্থিত হন। বীরভূমরাঁজ 
তাঁহাদের শক্তি পরীক্ষা! করিয়া যুবকদ্ধয়কে আপনার কার্ধ্য নিষুক্ত 

করেন। ক্রমে তাহাদিগকে সেনানী পদে উন্নীত করিয়াছিলেন ।, 

অবশেষে ত্রাতৃয় ছুরভিসন্ধি সাধনের যড়যন্ত্র করিয়া উভয় ভ্রাতায় এক 
দিবস রাজাকে আক্রমণ করেন। মল্ল যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা, 
পরিশেষে এক কুপের সন্মিকট উপস্থিত হইয়া রাজাকে তাহাতে নিক্ষেপ 

করিয়াছিল; কিন্তু বীররা্জ পতন সময়ে আাদউল্লাকে লইয়া কৃপের 
মধ্যে পতিত হন। এইবূপে ১৬০০ খুঃ বীরভূমরাজ এবং আসাদউল্লার 

মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 

এজোনেদ খ। 

তদনস্তর জোনেদ খা বীরভূম রাঁজ্যের অধিকারী হন। এই সময় 
হইতে বীরভূম রাজ্যের হিন্দু রাঁজল্্মী মুসলমানের অস্কশীয়িনী হইলেন।, 
অল্পদিন পরে জোনেদ খাঁ স্বীয় পুত্র বাহাছুর খার হস্তে রাজ্যভার . অপর্ণ, 

করিয়া ১৬০০ খুঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন... 

... পবাহাছুর খা। ূ 
জোনের খাঁর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বাহাছুর খা ১৬* খৃঃ বিষয় 

সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি একজন রখমিপুণ পরাক্রমশালী নরপতি; 
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ছিলেন; কজ্জন্ত সাধারণে রণমন্ত খাঁ নামে পরিচিত হন। তিনি 
প্রবল প্রতাঁপের সহিত রাজ্য শাসন করিয়! গিয়াছেন। তাহার সময়ে 

দেশে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। বাহাছুর খা প্রকৃত পক্ষে বী- 
ভূমের প্রথম পাঠান নরপতি ছিলেন। ১৬৫৯ খুঃ রণমন্ত খাঁ শাহি 

করিয়াছেন। 

| ৬কামাল থা। 
বাহাদুর খাঁর পরলোকাস্তে ১৬৫৯ খুঃ তদীয় পুন্র খৌজা কামাল খাঁ 

বীরভূমের শীদনভার গ্রহণ করেন। তিনিও পিতার স্ঠায় বুদ্ধিমান 
ও সংগ্রাম নিপুণ ছিলেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে কাঁমালপুর নামক 

একটি গ্রাম স্থাপন করেন । ১৬৯৭ খুঃ কামাল খা জররোগে গতানু 

হন। 

মহম্মদ খা। 

অতঃপর অর সময়ের জন্য তাহার পুত্র খোঁজা মহম্মদ খা বীরভূম 
রাঁজোর শাঁপনদণ্ড পরিচালন করেন। তিনি কয়েক মাঁদ মাত্র রাজত্ব 

করিয়া লোকান্তরিত হন। 

* আসাছুল্লা খা। 
: তৎপরে মহম্মদ খাঁর পুত্র আসাহুলা খা ১৬৯৭ খৃঃ বীরভূমের শাদন- 
ভার গ্রহণ করেন) তাহান় কার্তিকলাগে বীরতূমের ইতি জল 

শত চিট গান রাশ কেবল, শিক, সাধুঙ্যাসী 
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ও ফকির প্রভৃতির সেবায় বায় করিতেন। তিনি কয়েকটী পুফরিধী 

খনন ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; অধিকস্ত রাজ্যের সৈন্যসংখ্য। 

বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ুশশি্দাবাদের নবাঁবদরবারে তিনি বিশেষ সন্মান 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে নবাবকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং 

নবাবও তাহার নিকট কখন রাজন্বের দাবী করেন নাই। নবাব 

মুর্শিদকুলি থা ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য জাতির অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষার 
ভার আপাছুল্লার উপর ন্তস্ত করিয়া, তাহাকে রাজস্ব প্রদান হইতে 

এক প্রকার মুক্তি দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে উপস্থিত 

থাকিতে হইত না; তিনি প্রতিনিধি দ্বারা কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। 

তৎকালে মুর্শিদাবাদের বাজদরবারে বিষুপুর ও বীরভূমের রাজগণ 

বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। আসাছুল্লা থা! গ্রতিপত্তির সহিত রাজত্ব 

করিয়া ১৭১৮ থৃঃ স্বর্গারোহণ করেন। তাহার ছুই পুত্র- বদিওজমান 

খা ও আজীম থা । 

৬ বদিওজমান খাঁ। 

আসাছুল্লার মৃত্যুর পর ১৭১৮ খুঃ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বদিওজমান খা 

বীরভূমের অধীশ্বর হন। নবাব মুর্শিদকুলি খা তাহাকে রাজা উপাধি 
প্রদানপূর্বক একখানি সনন্দ দিয়াছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত 

হইয়! কণিষ্ট ভ্রাতা আজীম থাকে রাজকার্্যে নিয়োগপুর্ববক প্রতিপালন 
করিতেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে গ্রীতি 

করিতেন এবং তাহাদিগকে অনেক নিষকর ভূমম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। 

তাহার রাজ্য মধ্যে সহদা একটি অন্তবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সেই বিদ্রোহ 
দমনের জন্য রাজন্বমচিব হাতেম খাঁকে প্রেরণ করেন। হাতেম খার 
(কৌশলে বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে বারতৃমরাজ তাহার দক্ষতায় সন্ত 
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হুইয়। পুরস্কারম্বরপ বৃদ্ধ হাতেম খাকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। বিদ্রোহছদমন জন্য হাতেম খ| যে স্থানে দুর্গ নির্মাণপূর্বক 

'সৈন্ঠ সমাবেশ করিয়াছিল, তিনি তথায় একটি পল্লী স্থাপন করিয়া বাস 

করেন। বীরভূমপতি, হাতেম খর স্থৃতি অক্ষয় করিতে তীয় নামানগু- 

সারে পল্লীর নাম “হাতেমপুর” রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই স্থান 

“হেতমপুর” নামে অভিহিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দৌলার 
সময় বীরভূমরাজ যথাসময়ে রাজস্ব গ্রদানে অক্ষম হওয়ায়, নবাব 

তাহাকে বিশেষ প্রপীড়িত করেন। অবশেষে উত্তেজিত হইয়া ১৭৩৪ ুঃ 

বীরভূমরাজ নবাবের অধীনতা ছিন্ন করিয়া! কিয়দ্দিবসের জন্য স্বাধীন 
হন? অনন্তর তীহাকে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা! দিতে হুইয়াছিল। 

বৃদ্ধ বয়সে তিনি ধরন্মালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা| 

উপস্থিত হয়। ১৭৫১ থুঃ রাজার চতুর্থ পুর আদাদওজমান খাঁ, মুর্শিদা- 

বাদের নবাব আলিবদ্ৰ খাকে তদ্ধিষয়ে জ্ঞাপন করিয়৷ সিংহান প্রাপ্তি 

সম্বন্ধে নবাবের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া বীরভূমে প্রত্যাগত হন। বুদ্ধ 
রাজা জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়া ১৭৫১ খুঃ 
মানবলীল! সম্বরণ করেন। তাহার প্রথম! পত্বীর ছুই পুত্র- আহম্মদ ওজমান 

খাও মহম্মদ আলিনকি খ; দ্বিতীয়ার গর্ভে-ফকরওজমান থা ও 

আদাদওজমান খা!) তত়িন্ন তাহার এক উপপত্ীর গর্ভে বাহাদুরওজমান 

খা! নামক এক অবৈধ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 

৬ আসাদওজমান খা। 

বৃদ্ধ রাজা বদিওজমান থ1 সিংহাসনচ্যুত হইলে তাঁহার চতুর্থ পুত্র 

আমাদওজমাঁন খ'! ১৭৫২ থুঃ পিতৃদিংহাঁনন প্রাপ্ত হন। তাহার সময়ে 

বীরদ্থমে বছ যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল। তিনি সিংহাদনে অধিঠিত হইবার 
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কিয়ন্দিবস পরে তদীয় ভ্রাতা! আহম্মদ ও আলিনকি খ'! রাজনগর পরিত্যাগ- 
ূর্ববক মুর্শিদাবাদ গমন করিয়া উভয়ে নবাৰ মরকারে সৈনিকের কার্ধ্ে 
নিযুক্ত হন। ১৭৫৬ থৃঃ নবাব আলিবদ্দী খর মৃত্যুর পর তাহার দৌহিত্র 
দিরাজদৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্ধকুপ 

হত্যার সময় নবাব দিরাজদৌলা যখন কলিকাতা! আক্রমণ করেন সেই 
সময় তাহার সেনাপতি আলিনকি খ'! কলিকাতা নগরী অধিকার 

করিয়াছিলেন । নবাব তীহার বীরত্ব ও রণকৌশলে পরিতুষ্ট হইয়া 

আলিনকির নাম চিরম্মরণীয় করিবার জন্য কলিকাতার নাম আলিনগর 
আখ্যা দিয়াছিলেন। চব্বিশ-পরগণীর প্রধান নগর বর্তমান আলিপুর 

আলিনকির নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে। তৎকালে গিধোরের 

মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ বীরভূমরা'জকে বুদ্ধে পরাজিত করিয়! তাহার রাজ্য 
আক্রমণ করেন। আলিনকি সেই সময় বীরভূমে উপস্থিত হইয়া গিধোর- 

রাজের বিরুদ্ধে সসৈন্ে অগ্রসর হন।ঞ আলিনকি থা গিধোররাজকে 
দেওঘরের সীমানার বহিভূর্ত করিয়৷ গিধোররাজের তথাকার অধিকৃত 

স্থানসমূহ অধিকার করেন। সেই সময়ে « বৈদ্যনাথ জীউর ফেবকগণ 
বীরভূমরাজের বশ্ততা স্বীকার করিয়া ৬ বৈদ্যনাথ জীউর সেবার্থ যাত্রী- 

দিগের নিকট প্রতিবতনর যে অর্থ সংগৃহীত হইত, তাহার পঞ্চমাংশ 

বীরভূমরাজকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। আলিনকির পরাঞ্রমে 
তাহার রাজত্বকালে বীরভূম রাজ্যের প্রসার বদ্ধিত হইয়াছিল। তখন 
ইহার পূর্বপ্রান্তে ভাগীরথা, পশ্চিমপ্রান্তে পঞ্চকোর্ট” রাজ্য, উত্তরে 
ভাগলপুর ও দক্ষিণে অঞজয়ন্দ অবস্থিত ছিল। ১৭৫৭ থৃঃ ২৩শে জুন 

পলাশীর রণরঙ্গতৃূমে বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজনদৌলার পরাজয় 
হইলে দমগ্র ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনের সুত্রপাত হয়। মুর্শিদাবাদের 
নবাবের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়! বীরভূমরাঁজ বঙ্গরাজ্য গ্রাম করিবার 

উদ্যোগ করেন। সেই সময় নবাব মীরজাফরের পরী মণিবেগম, ইষ্ট 
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ইত্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিলে কোম্পানীর কলি- 
কাতার কর্তৃপক্ষ বীরভূমরাজের বিরুদ্ধে ব্রিটাশ বাহিনী প্রেরণ করেন। 
বীরভূমরাজ পরাজিত হইয়! প্রতিবর্ষে বীরভূম রাজ্যের বার্ষিক রাজদ্বের 

তৃতীয়াংশ কোম্পানীকে প্রদান করিতে অন্গীক্ৃত হন। অতঃপর নবাব 

মীরকাশীম বীরভূম ও তৎসন্ধিহিত তৃভাগকে স্বীয় অধিকার তুক্ত 
করেন। বীরভূমরাজ স্বরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে নবাব মীরকাশীম, 
মহম্মদ তকীথাকে বীরভূমের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। মীরকাশীমের 

পর ১৭৬৪ থ্ঃ মীরজাফর পুনরায় মুর্শিদাবাদের দিংহাসনে অধিষ্টিত হইলে 
বীরতূমের পদচাত রাজা স্থঘোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্তির 
জন্য নবাবের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন । নবাব বীরভূমরাজকে 

দরবারে আহ্বান করিয়। ৬১৩৫২ টাকার খেলাত প্রদান করেন। 

অতঃপর ১৭৬৮ থুঃ বারভূমরাজ ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্পানীর হস্তগত হইয়া 
সাক্ষীগোপাল হইলেন। ১৭৭২খণৃঃ কোম্পানী রাঁজাকেই স্থানীয় শাসনের 

ভার ন্তস্ত করেন। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে দেশের ছুর্দশ| হইলে তিনি 
সেই কল দেখিয়া ভধমনোরথ হইয়া! কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন 

অবশেষে ১৭৭৭ থু; বারভূমরাজ আসাদওজমাঁন থা পক্ষাঘাত রোগে 

কলিকাতায় ভবযন্ত্ণা শেষ করেন। তাহার মৃতদেহ কলিকাতা হইতে 

আনিয়া রাজনগরের ফলবাগান নামক স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল। 
তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। 

টি আদাদওজমানের মৃত্যুর পর তাহার পর লাভের জন্ত তদীয় অট্বধ 

ত্রাতা বাহাদ্বরওজমান খা কোম্পানীর নিকট আবেদন করেন) 
কিন্তু আসাদওজমানের বিধবা পত্ী লালবিবি তাহার প্রতিথন্দী হইয়া- 
ছিলেন। লালবিবি কোম্পানীকে ভ্াপন করেন, বাহাছুরওজমান খী 
দাসীর পুত্র বলিয়া রাজের চির প্রখানুসারে রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন 
না। কোম্পানী তঙ্্ন্থ বাহাহরকে বঞ্চিত করিয়। লালবিবিকে তাহার 
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স্বামীর পরিত্যক্ত সিংহাসন প্রদীন করেন। লালবিৰির এক ভ্রাত। তকী 

খা তাহার প্রতিনিধিশ্বর্ূপ বিষয় কার্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সেই 
মময় বাহাদুরওজমান খাঁ! সম্পত্তি লাভে অকৃতকার্ধ্য হইয়া তিনি ভোটান: 

সাহ নামক জনৈক বন্ধুর সহিত মিধিত হইয়! লালবিবির বিরুদ্ধে এক 

ভীষণ ষড়যন্ত্র করেন। ভোটান দাহ উৎকোচ দিয়া লালবিবির জনৈক 

দ্বারবানকে বশীভূত করিয়া তদ্বারা বাহাছুরওজমানের একজন দ্বারবানকে 

হত্যা করিয়াছিল। তৎপরে হত্যাকারী বিশ্বাদঘাতক দ্বারবান প্রকাশ 

করে যে তিনি লালবিবির দ্বারা এই কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। 

ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানী সেই অপরাধের জন্য লালবিবিকে বঞ্চিত করিয়া 

বাহাদ্ুরওজমানকে তৎপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খুঃ ১৫ই 

সেপ্টেম্বর লালবিবি স্বামীর রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য কোম্পানীর, 

নিকট আবেদন করেন অতঃপর গবর্ণমেণ্ট ১৮০* থৃঃ ৩*শে সেপ্ন্বর- 
তাহার মাসিক দুইশত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছিলেন। * ্* 

৬ বাহাদুরওজমান খ। 

১৭৭৮ থুঃ ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বাহাছ্ুরওজমান খু! বীরভূম জমিদারীর 
অধিকারী হন। তিনি অতান্ত বিলাপরায়ণ ও অপব্যয়ী ছিলেন।, 

মন্বন্তরের ফলে ঘোরতর দুভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রজার নিকট খাজার্না 
আদায় না হওয়ায় তাহার অনেক টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। 

১৭৮৪ থুঃ ১০ই আগষ্ট বীরভূমপতির শোচনীয় অবস্থার বিষয় ওয়ারেন্ 

হেষ্টিংস বাহাদুরের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহার বৃত্তির বন্দোবস্ত হইয়া- 

ছিল। ক্রমে দস্থ্দলের উপদ্রবে বীরভূম অঞ্চল কম্পিত হইলে, 
কোম্পানী উহা অবগত হইয়া! বীরভূমকে আপনাদের শাননাধীন করেন। 
১৭৮৬ খ্ঃ জি, আর, ফলি নামক একজন ইংরাজ কর্মচারী বীরভূমে 
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গ্রথম নিযুক্ত হন। ১৭৮৭ থৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিদ বাহাছুর বীরভূমকে 
মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিষুঃপুরের সহিত সংযুক্ত করেন). 
এবং যুক্ত প্রদেশের প্রধান নগর বিষুঃপুর হইতে সিউড়ীতে স্থানান্তরিত 

হয়। সেই সময় বীরভূমরাঞ্জ একজন সাধারণ ভৃম্বামীমাত্র হইলেন। 
অতঃপর ১৭৮৯ খুঃ হুলনাবাদের পল্লীভবনে বাহাছুরওজমান খা 

মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার মৃতদেহ আনিয়! রাজনগরের ফুলবাগানে 

সমাহিত করা হইয়াছিল। 

৬ মহম্মদওজমান খা] 
বাহাছ্রওজমানের পরলোকান্তে ১৭৮৯ খুঃ তাহার নাবালক পুত্র 

মহল্মদরওজমান খ! পৈতৃক সম্পত্তির উওরাধিকারী হন। তিনি অপ্রাপ্ত 

রযস্ক থাকায় গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার মন্পত্তির পরিচালন ভার গ্রহণ 
করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য রমানাথ ভাছুড়ী দেওয়ান পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। ১৭৯০ থঃ ১৪ই জানুয়ারী তিনি সাবালক হইয়া 
গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজসনন্দ প্রাপ্ত হন। কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্বের 

জন্য তাহাকে ৯৭৯১ খৃঃ বন্দী হইতে হয়; তৎকালে কোন নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে রাজস্ব পরিশোধের অঙ্গীকার করিয়! তিনি মুক্তিলীভ 

করেন। ১৭৯৪ থ্ঃ পুনরায় কোম্পানীর রাজস্ব বাকী হইলে রেভিনিউ . 

বোর্ড বীরভূমরাজের কতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্য রাজস্ব 

আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তদন্ুদারে ১৭৯৫ খৃঃ ১লা জানুয়ারী 

তাহার জমিদারীর কিয়দংশ নিলামে বিক্রয় হয়। সেই সময় হেতমপুর 

' রাজবংশের পূর্বপুরুষ রাধানাথ চক্রবস্তী বীরভূমরাজের পূর্বোক্ত নিলামে 
বিক্রীত সম্পত্তি ক্রয় করেন। ১৮০২ থ্ঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী মহম্মদওজমান 
খা মানবলীনা সন্বরণ করেন। তাঁহার উত্তকুমারী নামে এক 
পত্ঠী ছিলেন; অধিকত্ব তিনি ঘেসেটিরাণী নায়ী এক বিধবা রমণ্ণীকে 
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নিক1 করিয়াছিলেন । এই গড়ীর গর্ভে মহম্মদ দাওরওজমান নামে 

একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূমরাজের মৃত্ঠুর পর তীর পরিবার- 

বর্গের ভরণপোষণ জন্য গবর্ণমেন্ট মামিক পাঁচ শত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা 

করিয়াছিলেন। 

৬ দাওরওজমীন খা । 
মহম্মদরওজমান খা বীরভূম জমিদারীর উত্তরাধিকারীরূপে দাওর- 

ওজমান খা নামক এক নাবালক পুত্র রাখিয়া যান। তিনি মৃত্যুকালে 
তদদীয় জননী দোণারাণী ও ইমামবক্সের হস্তে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের 

ভারার্গন করিয়াছিলেন। তদনুদারে তীহারা ১৮০২ থুঃ দাওর- 

ওজমানকে বীরভূমের মমনদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু মহস্মদওজমানের 

অন্থতম পত্ধী উত্তমকুমীরী দ্বিতীয় রাজকুমারের পক্ষ হইতে দাওর- 

ওজমানের অভিষেকে আপত্তি করিয়া ১৮০৫ থুঃ তীহাকে সিংহাসনে 

অভিষিক্ত করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। 

কলিকাতা-নিবাসী কৃষ্ণরাম বস্থু ইতঃপূর্ষে সাহ আলমপুর পরগণা, 

দড়ি মযুরেশ্বর ও মূ্লারপুর তালুক বন্ধক রাখিয়া বীরভূমরাজকে অনেক, 

টাকা খণ দিয়াছিলেন; তজ্জন্ত তিনি উত্তমকুমারীর পক্ষ অবলষ্ন 

করেন। পরিশেষে জজের নিকট মোকদ্বম। উপস্থিত হইলে, দাওর- 

ওজমান জয়লাভ করেন। ১৮৬ খুঃ তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 

নিকট নুতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৮৯ থ্ঃ খণভারপ্রন্ত রাজার সমস্ত 

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রযার্থ শাবানের কাবেট্টারের ক্রোক আমীন 

হেতমপুর রাজবংশের পূর্বপুরুষ রাধানাথ চক্রবর্তী রাজনগরে উপস্থিত 

হইয়! অধিকাংশ সম্পত্তি বিভ্যন করেন। সেই সময় তাহাদের গবর্ণমেন্ট 

প্রদত্ত বৃত্ি কোন কারণে বন্ধ হইয়াছিল। তখন রাজা দ্াওরওজমান খা 

রাধানাথ চক্রবর্তীর নিকট অনেক টাক! খণ গ্রহণ করেন। এই নম 
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বীরভূমরাজ, রাধানাথ চক্রবর্তীর পুত্র বিগ্রচরণ চত্রবর্তীকে দেওয়ান পদে 
নিযুক্ত করেন) কিন্তু তিনি কয়েক মান পরে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন। ১৮৫৫ থৃঃ মহম্মদ দাওরওজমান খা লোকান্তরিত হন। তিনি 
মৃত্যুকালে মহম্মদ জওহরওজমান খা নামে এক পুন্র ও রজকন্নেস! বিৰি 
নায়ী এক কন্তা! রাখিয়। গিয়াছিলেন। 

মহম্মদ জওহরওজমান খঁ।। 

দারওজমানের মৃত্যুর পর ১৮৫৫ খৃঃ তদীয় পুত্র মহম্মদ জওহর- 

ওজমান খা! উত্তরাধিকারী হন। তাহাকে আর কেহ বীরভূমরাজ না 

বলিয়! রাজনগরের রাঙ্গী বলিতেন। তিনি অবশিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রয় 

করিয়। কিছুদিন জীবনযাপন করেন। ১৮৮৫ খৃঃ নবেম্বর মাসে রাজ- 

নগরাধিপতি জওহরওজমান খা পরলোকগমন করেন। তিনি মৃত্যু- 

কালে অজহরওজমান খা, আতাহারওজমান খা, সফরওজমাঁন খা ও 

জান্ আলম খ। নামক চারি পুত্র রাখিয়া যান। 

১৮৮৭ থ্ঃ রাজনগরের রাঁজার ভূম্পত্তি বিক্রয় হয়) হেতমপুরের 

শ্বর্গীয় মহারাজ রামরঞুন চত্রবর্ী বাহাছুর এ সম্পত্তি ভ্রয় করেন। 
এই সময় রাজনগর রাজবংশধরগণের জীবিকার স্থল কিছুই ছিল না। 

তৎকালীন স্থানীয় ম্যানিষ্রেট গ্রান্ট সাহেব বাহাদুর বীরতূমের প্রাচীন 
রাজবংশের শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়ূ,গবরণমেন্টকে অন্ধুরোধ করিয়া 

রাজপরিবারের ভরণপোষণের জন্ত বাজনগরের ভূম্পত্তির সাড়ে তিন 
আনা অংশ প্রদান করেন। মহম্মদ জওহরওজমান খার দুরবস্থাপন্ন 

বংশধরগণ তাহার আয়ের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেছেন। রাজ- 

নগরের প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ ভিন্ন বীরভূম রাজবংশের প্রাচীন গৌরবের 

স্বতি আর কিছুই নাই। - 



হেতমপুর রাজবংশ । 
বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুর রাজবংশ রাটটীশ্রেণীর ত্রান্নণ, 

শুদ্ধ শোত্রীয়, কর্ণব্যালের মন্তান, শিমুলাই গাই, বাং্য গোত্র। বাড়া 

ইহাদের পৈতৃক আবাদতূমি ছিল। 

৬ মুরলীধর চত্রবন্তী। 

১৬৫০ থুঃ এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ মুরলীধর চত্রবর্তী অতি 
অন্নবয়নে চাকুরীর জন্য বীরভূম আগমন করিয়া রাজনগরের অধিপতি 

বাহাছবর খাঁর রাজদরকারে একটি সামান্ত কর্ণে নিযুক্ত হন। তৎপরে 

তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাজনগরে সপরিবারে বসতি করেন 
এবং পূর্বপুরুষগণের গ্রতিটিত ৬ দধিবামন নামক কুলদেবতাকে কর্মস্থানে 

আনয়নপূর্বক সেবা পরিচ্ধ্যা করিতেন | তিনি চৈতন্তচরণ ও প্রসাদ- 

দাস নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরিণত বয়মে গতান্্ ইন। তীহার কনিষ্ঠ 

ক্র গ্রসাদদাদ হেতমপুরের নিকটবর্তী ঠাগানগর গ্রামে একটি পাঠশালায় 
গুরুমহাশয়ের কার্য করিতেন; তাহার বংশ এক্ষণে বিদ্যমান নাই। 

৬ চৈতন্যচরণ রবী | 

দির জোস পুত্র চৈতন্যচরণ চক্রবন্তী রাজনগর পরিত্যাগপূর্বক 
ছেতমপুরে জামিয়া বামস্থাপন! করেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশে 

গারদর্শিত! লাভ করিয়া মুদলমান রাজ কর্মচারীগণের গ্রিয়পান্র হইয়া- 
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ছিলেন। তাহার চারি পুত্র, বৃজমোহন, রাঁধানাথ, কুচিল ও সনাতন 
চক্রবর্তী; তন্মধ্যে জোস্ঠ পুত্র ব্রজমোহন অকন্মাৎ কালগ্রাসে পতিত 
হন। ১৭৭৪ থুঃ ৭৫ বৎসর বয়সে চৈতন্ঘচরণ চক্রবর্তী পুভ্রশোকে 
পরলোকগমন করেন। 

৬ রাধানাথ চক্রবর্তী | 

চৈতত্তচরণের মধ্যম পুত্র রাধানাথ চক্রবর্তী রাঁজনগরের মুসলমান 
রাজগণের মধীনে জমিদারী সেরেস্তায় তহশীলের কাধ্যে প্রবেশ করিয়া 
প্রভৃত অর্থোপার্জন করেন। ক্রমে তিনি মুদলমান রাজার অপীনে 
কয়েকটি মহালের পত্তনী ইজারা! বন্দোবস্ত লইয়া যথেষ্ট লাভবান হন। 
১৭৯৮ থুঃ রাধানাথ লাট ধন্য! ও জোনেদপুর ক্রয় করিয়া পুনরায় উহা 
অধিক মুল্যে বিক্রয় করিয়া ১৮,* খুঃ লাট রূপমপুর ক্রয় করেন। 

এইরূপ ক্রয় বিক্রয় আদান প্রদান প্রভৃতি বিবিধ কৌশলে ১৮০১ থ্ঃ 

তিনি হাল্ধীনগর, গোপালনগর ও কৃগুহিত নামে তিন পরগণার জমিদারী 
স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮০৩ থুঃ তিনি ৬ রাঁধাবল্লভ জীউর ঠাকুর 
বাড়ীর সংলগ্ন হন্দ্যাবলী নির্মাণ করেন। তদবধি এই ব্রাহ্মণ পন্ীর 

নাম রাধাবন্পভপুর হইয়াছে । ১৮০৩ খুঃ তিনি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কুচিল চক্রবর্তীর সহিত পৃথক হন। রাধানাথ এগার আনা ও 
কুচিল পাঁচ আন! হিসাবে জমিদারীর অংশ প্রান্ত হইলে এই বংশে 

বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে দুইটা শাখার উৎপত্তি হয়। কালক্রমে 

ছোট তরক্ষের বংশধরগণ বহু শাখার বিভক্ত হইয়া অনেকে অপেক্ষাকৃত 

হীনাবস্থাপন্ন হইয়াছেন। বড় তরফ হইতে বর্তমান রাজবংশের উৎপত্তি 
হইয়াছে। রাঁজনগররের অধিপতিগণ নানাপ্রকারে খণজালে জড়িত হইয়া 

ক্রমশঃ হীনাবস্থাপন্ন হওয়ায় দেনায় তাহাদের বহুমুল্যের সম্পত্তিসমূহ 
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অরমূল্যে নীলামে বিভ্রয় হয়। সেই সময় সুযোগ পাইয়া রাধানাথ 
অনেক সম্পত্তি ক্রয়» করেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কিছু 
দিন ক্রোক আমীনের কার্ধ্য করিয়াছিলেন। ১৮*৯ থঃ রাধানাথ 
রাজনগরাধিপতির সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উহা অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া 

যথেষ্ট বিভ্তশালী হন। অতঃপর রাজকার্ধ্য পরিতাগ পূর্বক স্বাধীনভাবে 

বিষয় কার্ধ্য করিতে থাকেন। ১৮১৯ থৃঃ তিনি যশপুরের তালুকদার 
সেখ রেজারবক্তের নিকট চক্ মোহনপুর ক্রয় করেন। তিনি মোহন- 

পুরে একটি বাঁধ করাইয়াছিলেন, তাহা অন্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। 

হেতমপুরের পশ্চিমপ্রান্তে তিনি একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া- 

ছিলেন, তাহাও অগ্াপি বাধাপুক্ুর নামে বিগ্মানঃ এতডিন্ন হেতমপুরে 

তাহার অনেক সৎকীন্তির নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। তিনি একজন নিষ্ঠাবান 

্রাহ্মণ ছিলেন। লক্ষ হরিনাম জপ তাহার দৈননিন কার্ধ্য ছিল। 
হারিনাম মস্কীর্ভনে তাহার বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি নিজে অনেক 

কীর্তনের সঙ্গীত রচনা করেন। ৯৮৩৩ খু তদীয় জোট পুজ বিপ্রচরণ 

সরস্বতী পূজা ও কনিষ্ট পুত্র গঙ্গানারায়ণ ছুর্গোৎসৰ প্রতিষ্টা করেন? কিন্ত 
মেই বৎসর মার্চ মাসে ৩৭ বদর বয়সে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হইলে 

পরবংসর রাধানাথ শ্বগৃহে দুর্গোৎসব না করিয়া হেতমপুর-নিবাপী 

গয়ারাম বন্দোপাধ্যায় নামক জনৈক নিষ্ঠাবান তরাহ্মণের উপর ছুর্গোত্মবের 
ভার অর্পণ করেন। তীহার বর্তমান বংশধ্রগণ অগ্ঠাপি সেই পুজা 

নির্বাহ করিয়া আদিতেছেন এবং পুজার ব্যয় রাজএষ্টেট হইতে প্রদত্ত 
হইয়া থাকে । ১৮৩৫ খূঃ ৭৪ বৎসর বয়মে রাধানাথ চক্রবত্তী মানব- 
লীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় বিংশতি সহআধিক মুদ্রা 
আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। বীরভূম জেলার অন্তর্গত পেরুয়া গ্রাম 

নিবাসী নিকুপ্রনাথ চক্রবর্তীর কন্যা দাশুমণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 
তাহার ছুই পুন্র ও চারি কন্ঠা হইয়াছিল; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গা 
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নারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী সাজিনা গ্রামের 
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত প্রথম! কন্া রুক্মিণী দেবীর বিবাহ 

ছয়। বালিজুড়ি-নিবাপী শিবনাথ বন্যোপাধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয়া কন্তা 

রামমণির বিবাহ হইয়াছিল) তীহার বংশধরগণ অষ্ঠাপি হেতমপুরে বাস 

করিতেছেন। শাস্তিপুর-নিবাপী আনন্দমোহন ভট্টাচার্যের সহিত তৃতীয়া 

কন্তা কৃষ্ণমণির পরিণয় হয়; তাহার বংশধরগণও হেতমপুরে বাম 

করিতেছেন। কনিষ্ঠা কন্তা গ্তামমণি শৈশবে মৃত্যুমুথে পতিত হন। 
কজন 

৬ বিপ্রচরণ চক্রবর্তী | 

রাধানাথের পরলোকান্তে তাহার জোষ্ঠ পুত্র বিগ্রচরণ চক্রবর্তী 
১৮৩৫ খুঃ ৪৯ বত্সর বয়সে তদীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী 

হন। তিনি ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ থৃঃ পর্যন্ত রাজনগরাধিপতি দাওরওজমান 

থার দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা বাহাছুর বিপ্রচরণের কার্ষ্যে 

সন্ষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্মানহথচক “হুজুর” উপাধি প্রদান করেন। 

বিপ্রচরণ রাজনগরের রাজবংশদন্তৃতা বিবি রজবন্নেদাকে পঞ্চাশ হাজার 

টাকা খণ দিয়! মহম্মাবাদের জমিদারী স্বত্ব বন্ধক রাখেন। তৎপরে 

১৮৪৩ থুঃ ২৫শে এপ্রেল স্বীয় পুত্র কৃষ্চন্ত্রের নামে উক্ত মহম্মদাবাদ 

পত্তনী গ্রহণ করেন। বিবি রজবন্নেমা খণ পরিশোধ করিতে ন! পারায় 

১৮৪৭ থৃঃ ৩১শে মে পুনরায় পয়ন্রিশ হাজার টাকা পণ দিয়া, বিপ্রচরণ 

মহগ্মদারাদের জমিদারী স্বর ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি লাট সাহ- 

আলমপুরের চতুর্থাংশ পত্তনী বন্দোবস্ত লইয়া অবশেষে তাহার যোল 
আনা জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। ১৮৪৮ খুঃ তিনি একটি আদর্শ 

বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৫ থূঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বিএঁচরপ' 

ব্রিটাশ রাজকে সাহাষা করিয়াছিবেন। তিনি ধার্িক ও বীত্তিমান, 
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পুরুষ ছিলেন। বর্তৃমান সময়ে হেতমপুরে তাঁহার অনেক কীর্তি 
পরিলক্ষিত হয়। তিনি হেতমপুরে কয়েকটি দেবমন্দির ও সরোবর 

প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দসায়ের নামক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া 

স্বীয় কন্যা দোলগোবিন্মমণির নামে প্রতিষ্ঠা করেন। বিরজাসায়ের 

নামক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া স্বর্গীয় ভ্রাতা গঙ্জানারায়ণের 
বিধব! পত্রী বিরজাস্ুন্দরীর নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুখসায়ের 

নামক পু্ষরিণী স্বীয় ভগিনী স্ুকুমারীর নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

মানসায়ের নামক পুষ্করিণী তদীয় ভাঁগিনেয়ী মাঁনমোহিনীর নামে প্রতিষ্ঠা 

হয়। লালদিধী নামক সরসী এবং ততীরস্থ পঞ্চ শিবমন্দির ও 

প্বারছুয়ারী* নামক ভবন তাহার অন্যতম কীন্ডি। মহারাজ রামরঞ্জন 

উহ! সুন্দররূপে সংস্কার করাইয়া “রোজিভিল্লা” নাম প্রদান করেন। 

এতত্তিন্ন তিনি নূতন পুষ্ধরিণী নামক একটি সরোবর খনন করাইয়া 
্বীয় ভগিনী রুক্মিণীর নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি যে বৃহৎ 

ধলা নির্মিত করেন, তথায় এক্ষণে রাজকর্ম্মচারীগণ বাস করিতেছেন । 

তাহার প্রতিষ্ঠিত রাসমঞ্চ অধুনা দাতব্য চিকিৎসালয়স্বরূপ ব্যবহৃত 

হইতেছে। বিপ্রচরণ দেব দ্বিজে শ্রদ্ধীবান ছিলেন। হরিনাম সংকীর্নে 

তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি অনেক কীর্তন সঙ্গীত রচন! 

করেন। তিনি প্রজাপুঞ্ধের হিতার্থে অকাতরে অর্থবায় করিতেন ' ১৮৫৭ 

খৃঃ তিনি পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হন। অতঃপর ১৮৫৭ থৃঃ ১*ই নবেম্বর 
বিপ্রচরণ চক্রবর্তী কাটোয়ার জাঙ্ববী তীরে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। 
সাওতাল পরগণার অন্তর্গত বাঘ-ডহরী নিবাসী শ্রীনাথ চৌধুরীর ভগিনীর 
সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু বিবাহের ছুই বৎসর পরে পত্ী- 
বিয়োগ হয়। তৎপরে পুনরায় বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী বেড়েল 

গ্রামের ৰকৃমী বংশোন্তবা মন্দাকিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তীহার 

তিন পুজ্র ও ছুই কন্তা হইয়াছিল। ১৮৩৩ খ্ঃ জোয্ঠ পুত্র প্রমখনা 



 বীরভূম-_হেতমপুর রাজবংশ। ৩৬৭ 

চক্রবর্তী একাদশ বর্ষে হঠাং ডিপৃথিরিয়া রোগে মৃত্নামুখে পতিত হন। 
১৮৩৪ থঃ মধ্যম পুত্র আশুতোষ চক্রবর্তী নবম বংসর বয়সে অকালে 

গতান্থ হন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর-নিবাসী দেওয়ান কালী- 

প্রদাদ মুখোগাধ্যায়ের পুত্রদ্ঘ় সবজঞ্জ কুলদানন্ মুখোপাধ্যায় ও পুলিশ 

ইন্ম্পেক্টার তারকাননদ মুখোপাধ্যায় ( পরস্পর বৈমারেয় ভ্রাতা ) মহাশয় 

দ্বয়ের সহিত বিপ্রচরণের কন্ঠাৰয় দোলগোবিন্দমণি ও কৃষ্ণবিনোদিলী 

দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। কুলদানন্দের বংশধরগণ এক্ষণে সিউড়ী 
নগরীতে বাম করিতেছেন । 

৬ কৃষ্চচন্তর চক্রবর্তী | 

বিপ্রচরণের মৃত্ার পর ১৮৫৭ খ্ঃ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র কৃষণন্ত 

চক্রবন্তী একত্রিখ বংসর বয়সে পিতৃত্যযক্ত বিষয় লাভ করেন। তিনি 

মহানমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় 

হইয়াছিল। পাঁচড়া গ্রাম নিবাী নন্দগোগাঁল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 

কেন্দুলী গ্রামের তারাচরণ মুখোপাধ্যায় পূর্বে ' তাহাদের কর্মচারী 

ছিলেন। তৎকাঁলে নন্দগোপাল ঘাট হাজার টাক ও তাঁরাচরণ সাতাশ 

হাঁজার টাক! খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধের পর তমসুথ 

ছুইখানি ছিন্ন করিয়া! তাহাদিগকে খণ মুক্ত করেন) অধিকন্তু নন্দ- 
গোপালকে পাঁচড়া গ্রাম বিন! পণে পত্তনী দিয়াছিলেন। ননগোপালের 

বংশধরগণ অগ্তাপি পত্তনীশ্বত্ব ভোগ করিতেছেন। ১৮৫৯.খৃঃ কৃষচন্্ 
লাটি ভবাননাপুর ক্রয় করেন। ১৮৫৯ থুঃ তিনি আদ বিদ্ালয়কে 

অধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি গোবিন্দমায়ের নামক 

পুষ্করিণীর অগ্সিকোঁথে ধিবিধ কারুকার্য .থচিত একটি মনির নির্মাণ 

করাইয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১১ খুঃ ২শে অক্টোবর 



৩৮... ভারভ-গীরব। 
কষ চক্রবর্তী ৩৫ বৎসর বয়ক্রমকালে পরলোকগত হ্ন। বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত দিপী গ্রাম দিবাসী কৈলাসচন্্র রায় চৌধুরীর, প্রথম! রঃ 
কন্ঠাঁ শিবন্ুম্দরীর সহিত একবিংশতি বর্ষে কৃষ্ণচন্দ্র বিবাহ হইয়াছিল ॥. 
তাহার গর্ভে কষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র ও এক কন্তা! জন্মগ্রহণ করেন। 
৮৫৫ খ্ঃ কনিষ্ঠ পুত্র বাগালচন্দ্রের জন্ম হয়।« যখন বাগারচন্ সাত 
দিনের শিশু, তখন শিবন্ুন্দরী ২৭শে মার্চ ডিক গতাসথু হ্দ।. 
১৮৫৯ থ্ঃ মধ্যম পুত্র রাখালচন্ত্র সপ্তম বৎসর বয়সে মৃত্ামুখে পতিত 
হন। ১৮৫৬ খ্ঃ সাজিনা গ্রাম নিবাদী শিবশরণ মুখোপাধ্যায়ের হিত 
তদীয় কন্ঠ ঠা ৌদামী ব্বাহ হয়। রা সময় চর মৌ 

বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া নগর সৌদামিনীর জো পুত্র 
লক্মীনীরায়ণ জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণচন্ত্র মহান্মদাবাদ পরগণার অন্তর্গত 
লা ঘাদিপুর যৌতুকম্বরূপ দান করিয়৷ দ্রোহিত্র মুখ সনর্শন করিয়া- 
ছিলেন। তদবধি উক্ত মহাল তাহাদেয় অর্ধিকারভুক্ত রহিয়াছে । 

(উউউকলহা জনি 

৬ রামরগন চক্রবর্তী । 

কৃষচন্ত্রের দেহান্তে তাহার জোস্ঠ পুত্র মহারাজ রামরগ্রন চত্রবন্তী 

বাহাছুর বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হনা। তিনি ১৮৫১ থ্ঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী ূ 
জন্মগ্রহণ কুরেন। পিতৃবিয়বোগের সময় তাঁহার বয়ংক্রম একাদশ বংসর : 

মাত্র হইয়ারছিন। কফচন্ত্ের তু পর বারভূমের তদানীন্তন কালেক্টার .. 
মিঃ লুইস্ সাহেব নাবালক রীমরগ্রনের জমিদারী কৌর্ট অব ওয়ার্ডসের রঃ 

তত্বাবধানে রাখিয়া বাধডহরি-নিবাসী মহান. চৌধুরীকে দের. 
৪ 



বীরভূম__হেতমপুর রাজবংশ । ৩৬৯ 

মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৮৬৪ খঃ আগষ্ট মাসে 
কলিকাতার ওয়ার্ডস্ স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে ডাক্তার রাজা 

রাজেন্ত্রলাল মিত্র ওয়ার্ডসের স্ুপারিন্টেণ্ন্ট, ছিলেন। মুক্তাগাঁছার 
মহারাজ হৃ্যকান্ত আচাধ্য চৌধুরী, নাটোরের মহারাজ যোগেন্দ্রনাথ 

রায়, দিঘাপতিয়ার রাঙা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, তাহেরপুরের রাজ 
শক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়, মজিলপুরের জমিদার সুরেক্ত্রনাথ বন্গু প্রভৃতি 

কলিকাতার ওয়ার্ডদ্ স্কুলে রামরঞ্জনের সহাধ্যায়ী ছিলেন। ১৮১৫ 

থ্ঃ আগষ্ট মাসে কাশীর ওয়ার্ড স্কুলে প্রেরিত হইয়া তথাকার 
অধাক্ষ কেদারনাথ পালধি মহাশয়ের তত্বাবধানে থাকেন। কুচবিহারের 

মহারাজ স্তার নৃগেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুর, বস্তির রাজা শীতলাবকা, 
নাগোয়ার রাজা উদ্দিতনারায়ণ সিংহ এবং হন্ুমানগড়ের রাজকুমার 

তরত সিংহ, রাম সিংহ ও লক্ষণ সিংহ কাশীর ওয়ার্ডন্ স্কুলে তাহার 

সহপাঠী ছিলেন। কানীধামে প্রায় চারি বৎসর অতিবাহিত হইলে 

১৮৬৯ থঃ মে মাসে তিনি সাবালক হইয়া ছেতমপুরে প্রত্যাগত হন। 

১৮৬৯ খুঃ সেপ্টেম্বর মাসে রামরঞ্জন কোর্ট অব ওয়ার্ডের নিকট হইতে 

পৈতৃক সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হন। সেই সময় তিনি ওষধালয়ের সাহায্য- 

করে ৩৯,৬১৬২ টাকা, বিস্তাশিক্ষার উন্নতিকল্পে ১৪২,৭৯৫২ টাকা, 

দাতব্যকা্ধযে ৭৪,৯১৪২ টাকা, ছুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাগারে ১১,৬০৯ 

টাকা, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে ৯,*৭* টাক। দান করেন। ১৮৭৪ 
থঃ তিনি হেতমপুরে একটি দাঁতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 

১৮৭৫ থ্ঃ ১২ই মার্চ তৃতপূর্বব গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থক্ুক কর্তৃক 

তিনি প্রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ থ্ঃ ১লা জানুয়ারী রামরগ্জন 

প্রাজা বাহাছ্র* উপাধি লাভ করেন। রাজনগরের মুসলমান, রাঙগণের 

অধঃপতনের পর রামরঞ্জন ব্যতীত বীরভমির আর কোন ভূমাধিকারী 

ও পাক রাজা হর উপাধি প্রান হন নাই। ১৮৮৯ খৃঃ রর মাসে 
২৯8: | 



৩5 ভারত-গৌরব। 

রাজা বাহাছুর সপরিবারে তীর্থত্রমণে বহির্গত হন। ১৮৮৯ থুঃ ৭ই নবেদ্বর 
রাম পূর্ণিমার দিবস বুন্দীবনধামে / রাসবিহারী জীউ ও আবাটীর কু 

প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে কাশীধামে গিয়া তথায় স্বনামে দশাশ্বমেধ 

ঘাটের উপর রামরঞ্নেশ্বর, পিতৃদ্দেবের নামে কৃষ্চন্ত্রেশ্বর এবং শ্বগুরের 

নামে কালাটাদেশ্বর নামে তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্টা করেন। অনস্তর 

গয়া, প্রয়াগ, আযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি তীর্ঘমমূহ পর্য্যটন করিয়া কলি- 

কাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৮৯৬ থুঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী দোল- রা 
দিবস তিনি রঞ্জন প্রাসাদের সন্বিকট « গৌরাঙ্গ গ্রতিষ্ঠা করেন। রাজা- * 
বাহাছুর স্বীয় পিতৃদ্েব কুন নামে হেতমপুরে একটি কলেজ স্থাপন 

করিয়া গিয়াছেন। ১৯১০ থৃঃ লোকান্তরিত ভারত সম্রাট সপ্তম এড- 
ওয়ার্ডের স্থৃতিভাগারে তিনি ৫০*২ টাকা দান করেন। ১৯৯২ থুঃ 
জানুয়ারী মাপে বর্তমান ভারতেশ্বর ও তৎপত্ধী কলিকাতায় শুভাগমন 

করিলে রাজ বাহাদুর দানের জন্য সাম্রাজ্ভীকে পঞ্চাশ সহত্র মুদ্রা অর্পণ 

করেন। বঙ্গীয় গবর্ণমে্ রাজদম্পতীর অভ্যর্থনার জন্য মঞ্চ নির্মাণের 

অধিকার দিয়া বিশ সহশ্র মুদ্রা তূমির ভাড়াম্বরপ প্রাপ্ত হন। বঙ্গীয় 

গবর্ণমেন্ট সেই অর্থও সামাজীকে দিয়াছিলেন। অতঃপর সাত্রাজ্ঞী সেই 

সভ্ভর সহস্র মুদ্রী নিয়লিখিত অনুষ্ঠানে বিভাগ করিয়! দিয়াছিলেন। 

ডফরিণ হাসপাতালে ১০১৭০ কলিকাত। অনাথাশ্রমে ৫০৭০২ হিন্দু 

বিধবাশ্রমে ৫***২ ইয়ং উইমেন্ ক্রিশ্চিয়ান এসোমিয়েসনে ৫*০*২ 
মেপ্টভিন্সেন্ট, হোসে ৫***২ সেন্ট, মেরীদ্ হোসে ৫০০০ আলবাট 
ভিক্টার হামপাতালে ৫০০৯২, গেন্ট এগুজ হোমে ,.৫*** চার্চ অব 

ইংলগডের জাহাজী গোরার মিশনে ৫০০৯২ বাপি, মিশনে €*০২ 
অক্ফোর্ড মিশনে ৫৯৯৯২, লিটিল্ সিষ্টার অব দি পুয়োর ফণ্ডে ৫০৭. 

. মিউড়ীর হাসপাতালে ৫০৪০২ টাকা প্রদত্ত হয়। ৯৯১২ থুঃ ভারত 

সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে রামরজন “মহারাজা” উপাধি গে সাল 



বারভূম-হেতমপুর রাজবংশ । ৩৭১ 

হন। সর্বপ্রকার দেশ হিতকর কার্ধ্যে তাহার প্রবল সহানুভূতি ছিল। 

তিনি দরল ও উদার গ্রককত বিশিষ্ট ছিলেন। মহারাজ কোনরপল্রীতা 

সমিতিতে যোগদান না করিলেও লোক লোচনের অন্তরালে থাকিয়া 

বন্ধ সদন্ষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং স্বয়ং 

কয়েকটি মন্গীত রচনা করেন। হিন্দুধর্থে তাহার বিশেষ আস্থা ছিল। 

১৯১৩ থুঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী বীরভূমপতি মহারাজ রামরঞীন চক্রবর্তী 
বাহাদুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। চতুর্দিশ বংসর বয়ঃক্রমকালে 

কাটোয়ার সন্নিকট দ্বারকা গ্রাম নিবামীকালাটাদ রায়ের কন্তা পদ্বনুন্দরী 

দেবীর সহিত মহারাজের শুভপরিপয় হইয়াছিল। রাজদম্পতী পাঁচ 

পুত্র ও চারি কন্তা লাভ করেন। বি খুঃ ২৯শে নবেশ্বর রাণী পদ্ম- 

সুন্দরী দেবী কলিকাতায় কলেবর ররিজাগ করিয়াছেন। 
পাপ ও আপি 

৬ নিত্যনিরপ্তন চক্রবর্তী | 

মহারাজের জোষ্ট পুত্র কুমার নিত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তী ১৮৭০ খৃঃ হ৫শে 

ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষয়কার্ধের পর্য্যবেক্ষণভার 

প্রাপ্ত হইয়া দক্ষতার সহিত সকল কর্ম নিক্বাহ করিতেন। ১৮৮৭ খুঃ 

২৮শে জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টিয়াকাটা-পাটকেবাড়ী 

গ্রামের চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 

তিনি পিতৃদেবের সহিত তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন 

করিলে অকস্মাৎ বিহচীকা রোগে আক্রান্ত হইয়৷ ১৮৮৯ খুঃ ১১ই ডিসেম্বর 
তরুণ বয়সে তন্থৃত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর সময় তদীয় পত্বী গর্ভবতী 

ছিলেন। অতঃপর ১৮৯০ খূঃ ওরা জুন তিনি একটি পুত্রমস্তান গ্রসব 

করেন। তাহার পুত্র কুমার ক জাননিরঞ্নন চক্রবর্তী বাহাদুর । 



৩৭২ তারত-গৌরব। 

 সত্যনিরপ্ন চক্রবর্তী । 

মহারাজের মধ্যম পুত্র কুমার শ্রীধুক্ত সত্যনিরপ্রন চক্রবর্তী ১৮৭৩ থ্ঃ 
১৯শে ডিসেস্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বংসর লোক্যাল বোর্ডের 

চেয়ারম্যান ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য করিয়াছিলেন। বর্তমান 

সমু ইনি জেলা বোর্ডের একজন সভ্য। ১৮৮৭ থ্ঃ ৩*শে জানুয়ারী 

হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামের অন্ততম তূমাধিকারী শ্রীযুক্ত পৃণচন্্ 
মুখোপাধ্যায়ের কন্তার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে । ১৮৯১ থৃঃ তীয় 

জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত বর্গ ৰ জন চক্রবন্তী এবং ১৮৯৩ থ্ঃ কন্যা 

শ্রীমতী ভানুবালা দেবী তৃমিষ্ রী হুগলী জেলার অন্তঃপাতী উ্তরগাড়ার 

অন্যতম জমিদার শ্রীধুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রীর সহিত 

কুমার ব্রহ্মনিরগ্রনের বিবাহ হইয়াছে । তীয় পুত্র শ্রীমান্ রাধিকানিরঞ্জন 
চত্রবর্তী। ১৯০৩ খৃঃ ১২ই মে হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার রাজ। 
শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাছুরের পুণ্র কুমার শ্রীযুক্ত মনৎকুমার: 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ভান্ুবালার বিবাহ হইয়াছে 

মহিমানিরগুন চক্রবর্তী । 

মহারাজের তৃতীয় পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞরন* চক্রবর্তী 

১৮৭৬ থঃ ২ওশে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি জমিদারী সংক্রান্ত 

কাধ্যে বিশেষ বাৎপন্ন। ইনি রাজএঞ্টেটের নিয়মাবলী সমস্ধীয় একখানি 

পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৮৯৯ থুঃ হইতে ১৯২ থ্ঃ পর্য্যস্ত কুমার 

বাহাদুর বীরভূম জেলা বোর্ডের ভাইমচেরারম্যান ছিলেন। অনন্তর কয়েক 

| বংসর লোক্যাল বোর্ডের, চেয়ারম্যান, মিউনিসিপাল কমিশনার, অবৈ- 

 তনিক মাজিপ্রেট প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া কাধ্যদক্ষতার পরিচয় 

গ্রধান করেন। ইনি বিদ্ভোৎসাহী ও মাতৃভাষার অন্থরাগী। কিয়দ্দিবদ 



বীরভূম--হেতমপুর রাজবংশ । ৩৭৩ 

হইল ইহার যবে হেতমপুরে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল; তথায় 

ইহার রচিত কয়েকথানি গীতি-নাট্যের অভিনয় হয়। কিশোরী মিলন 
ও রমাবতী নাটক এবং চিত্রগুপ্ত নামক্ প্রহসন, বীরভূম রান্ারংশ 

ইতিহাস প্রভৃতি করেকথানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। “বীরভূম বার্তা” 

নামক স্থানীয় সংবাদপত্রে ইহার প্বীরভূমের প্রাচীন কাহিনী” প্রকাশিত 

হয়। ইনি হেতমপুর রাজবাটীতে "রঞ্জন লাইব্রেরী নামে একটি স্তকা- 

গার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ ৮ই আগষ্ট কুমার বাহাছুর থা য় 

ভদ্রলোকদিগের সহায়তায় প্রীগৌরাঙ্ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় 

অসমর্থ দরিদ্রদিগকে অগ্নদান, অসহায়্ুরাণীদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত 
হইয়াছে । কুমার বাহাদুরের উদ্যোন্জা “বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি” 

গ্রতিঠিত হইয়াছে । এই সমিতি বীরভুমের বন্ধ প্রাচীন এতিহাসিক 

পুরাবস্তর সন্ধান করিতেছেন। ১৮৯৪ থঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইতিহাস- 

বিখ্যাত মহারাজ নন্দকুমার রায়ের বংশধর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 

কুপ্তঘাটার অন্ততম জমিদার কুমার দুর্গানাথ রায়ের কন্তার সহিত রমার 

বাহাদুরের শুভপরিণয় হইয়াছে। 

সদানিরপ্তীন চক্রবর্তী । 

মহারাজের চতুর্থ ত্র কুমার শ্রীযুক্ত সদানিরঞ্ীন চক্রবর্তী ১৮৭৯ থঃ 

১৭ই নবেশ্বর ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৯৬ থুঃ ওর! মে বর্ধমানের শ্ীযৃক্ত 

তারা প্রসন্ন রায় মহাশয়ের কন্ঠার সহিত ইহার বিবাহ হয়। ১৯০* থ£ 

তদীয় কন্তা শ্রীমতী প্রমোদবালা দেবীর জন্ম হইয়াছে। ১৯১০ থৃঃ 

১৮ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-রুষ্নগরের সা 

রাজা রামমোহন রায়ের পোল্র ্যারীমোহযার পুত্র ক ধরণীমোহন 
রায়ের সহিত প্রমোদবালার বিবাহ হয়। 



৩৭৪ ভারত-গৌরব । 

কমলানিরগ্রন চক্রবর্তী | 

মহারাজের কনিষ্ঠ পুন্র কুমার শ্রীযুক্ত কমলানিরঞ্জন চক্রবর্তী ১৮৮২. 

খঃ ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎমর অটৈতনিক 
মাজিষ্্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৯ থূ: ১২ই ফেব্রুয়ারী পূর্কোক্ত 
দুর্গীনাথ রায়ের অগ্ঠতমা কন্তার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে । ১৯০৪ 

খই ২৮শে আগস্ট ইহার পুল কুমার শ্রীযুক্ত বিশ্বনিরঞ্ন চত্রব্তী ভূমি 

হইয়াছেন । 
১৮৭২ খুঃ মহারাজের প্রথম/ রাজকুমারী ভূপবালা দেবীর জন্ম হয়। 

১৮৮১ খ্ঃ এই জুন চবিবিশ-পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার অন্ঠতম 
জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ভূপবালার বিবাহ 

হইয়াছিল। ১৯০৯ খঃ ১৯শে নবেম্বর ত্তাহার কণ্া শ্রীমতী আশালতা। 

দেবীর জন্ম হয়; কিন্তু ৫ই ডিসেম্বর সুতিকারোগে ভূপবালা প্রাণত্যাগ 

করেন। 

১৮৭৭ থঃ মহারাজের মধ্যমা রাজকুমারী নৃপবালা দেবী ভূমিষ্ঠ হন। 

১৮৮৭ থঃ ১২ই মে উত্তরপাড়ার রাজা।শ্রীবুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 

মহাশয়ের পুক্র কুমার শ্রীযুক্ত ভূগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত নৃপবালার 

বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় 

এবং কনা শ্রীমতী ব্রজমণি দেবী। ১৮৯৫ থ্ঃ নৃপবালা পীড়িতা 

হইয়া হেতমপুরে গমন করিয়া ১ ই জুলাই মৃত্ুমুখে পতিত 

হইয়াছেন। 
১৮৮৪ থৃঃ মহারাজের তৃতীয়া রাজকুমারী রাসবাল দেবীর জন্ম 

হয়। ১৮১৬ খুঃ ই মে গঙ্গাতীরবর্তী মেটিয়ারী গ্রামের স্ুবিখ্যাত 
রামদাঁদ বন্দ্যোপাধায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত রামরেণু বন্যোপাধায়ের সহিত. 

রাসবালার বিবাহ হয়। 
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১৮৮৩ খুঃ মহারাজের কনিষ্ঠা রাজকুমারী আমীলাবাল! জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৮৪৭ খুঃ ১০ই জুলাই যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গাধিপতি 
যু প্রনথতৃষণ দেব রায়ের পুন্র কুমার শ্রীযুক্ত পর্লগভৃষণ দেব রায়ের 

সহিত আমীনাবালার বিবাহ হয়। সুরমা, সরমা, গ্রতিম! প্রভৃতি ইহার 

কয়েকটি কন্যা হইয়াছে। 



বিষুপুর রাজবংশ । 

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বাঙ্গালার গৌরব। বিষুপুরের 
বারত্ব, ভক্তি, স্থাপত্য প্রভৃতি বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। মুসলমান- 
দিগের সহিত অনবরত যুদ্ধে বিষুপুরের রাঁজগণের বীরত্ব, ৬ মদনমোহনের 

প্রতি তাহাদের একাস্তিক ভক্তি এবং বিষুপুরের বৃহৎ মন্দির সকলের 

স্থাপতা শিল্প চিরম্মরণীয়। বিষুপুরের রাজগণ কয়েক শতাবী 
তাহাদের রাজ্যে স্বাধীন থাকিয়া মুনলমান শাসনকর্তাদিগনকে ব্যতিব্যস্ত 

করিয়াছিলেন। | 

« আদিমল্প সিংহ। 

বন্দাবনের সন্নিকট জয়নগরের জনৈক রাজপুত রাজার বংশোস্তব 

আদিম্ল সিংহ বিষুপুর রাজবংশের গ্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, তাহার 

পিতামাতা ৮ জগন্নাথদেৰ দর্শনাভিলাষে তীর্থ যাত্রা করেন; সেই সময় 

আদিমল্ল পথিমধ্যে বাকুড়া জেলার অন্তর্গত পদমপুর গ্রামে ভূমিষ্ট হন। 

তাহারা শিশুকে সঙ্গে লইয়! যাওয়া কষ্টকর বুৰিয়া তাহাকে স্থানীয় 
একজন ব্রাহ্মণের তত্বাবধানে রাখিয়! তাহাদের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যস্ত 

ব্যয়ের জন্ত কিছু অর্থ দিয়া যান। কিন্ত আনিমন্লের পিতামাতা 

৬পুরুযোত্তমধাম হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। ক্রমে সেই ব্রাহ্মণ 

শিশুকে প্রতিপালন করিবার জন্ত একটি বাদী জাতীয় ভূত্য রাখিয়া- 

ছিলেন, তজ্জন্ত আদিমল্প পরে প্বাগী রাজা” নামে প্রখ্যাত হন। 

যখন তিনি ষ্ঠ বংসর বয়স্ক বালক, নেই সময় ব্রা্গণ তাহাকে গোচারণে 
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প্রেরণ করিতেন। এক দিবস তিনি একটি গাভী হারাইয়! ছিলেন। 

অতঃপর তিনি অন্থান্ত গরুগুলিকে বাটিতে রাখিয়া তাহাকে অনুসন্ধান 
করিবার জন্য পুনরায় গোচারণের জঙ্গলে গমন বরেন। তিনি তথায় 
ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলে তীহার মুখমণ্ডলে রৌদ্র লাগায় সেই 
সময় একটি সর্প ফণা দিয়! আচ্ছাদন করে। অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে 
অন্বেষণ করিতে গিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া! সেই ঘটনা দর্শন করেন। 

তদবধি ব্রাহ্মণ তাহাকে আর গ্রোচারণে প্রেরণ করিতেন না'। ব্রাহ্মণ 

তাহার দৌভাগ্য জানিয়া আদিম্লকে অঙ্গীকৃত করান যে, তিনি যদি 
রাজা হন, তাহা হইলে তাহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ 

তাহাকে সংস্কৃত ও অগ্তান্ত বিষয় শিক্ষার্থে নিয়োজিত করেন। আদি- 

মন্ল ছাত্রাবস্থায় এক দিবদ রজনীতে জালে করিয়া মতস্ত ধরিতে গিয়! 

কয়েকখানি স্বর্ণের টালি প্রাপ্ত হন। সেই ব্রাহ্মণ প্রভৃত স্বর্ণ 

পাইয়া বিত্তশালী হইয়াছিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ কয়েকজন পালোয়ান 

রাখিয়া তাহাকে ফৃদ্ধবিদ্য। শিক্ষায় নিযুস্ত করেন। অল্নকাল মধ্যে 

আদিমল্প একজন সুদক্ষ যোদ্ধা! হন। পদমপুরের রাঁজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের 

সমন্ধ তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। 

পদমপুররাজ, নবাব কর্তৃক পরাভূত হন, কিন্তু তিনি বশ্তা স্বীকার না 

করিয়া! আত্মহত্য। করিয়াছিলেন। অতঃপর মুর্শিদাবাদের নবাব, আদি- 

মল্লের উপর সন্তষ্ট হইয়া! তাহাকে “রাজা” উপাধিসহ পদমপুর রাজা প্রদান 
করেন। রাজ! আদিমল্প সিংহ ক্রমে তাহার রাজ্য বিস্তৃত করিয়া 

বিষুপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটা সুদ 

১ নির্মাণ করাইয়া বছদিবস রাজন্ব করিয়া যান। সেই ছূর্গের ভগ্রীব- 

শেষ অদ্যাপি বি্যমান রহিয়াছে । | 

আদিমলেন মৃত্বার গর তার বংশধর রঘুনাথ সিংহ, গোপাল সিংহ, 
কুর্জন সিংহ, বীর সিংহ, কৃষ্ণ সিংহ, চৈতন্য সিংহ, দামোদর সিংহ 



৩৭৮ ভারত-গৌরব । 

বিষ্ুপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা বিষুপুরে অনেকগুলি দেব-মনির 

নির্মাণ করেন। রাজ্যের নানা প্রকার উন্নতি হইয়াছিল। শিল্প শিক্ষা, 

সঙ্গীত প্রভৃতি বিস্তার করিয়াছিলেন। ঝিষুপুররাজের দল ও মাল 

নামক স্ুপ্রসিদ্ধ কামান ছুইটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। গবর্ণমে্ট উহা! 

কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করেন। 

৬ ক্ষেত্রমোহন সিংহ | 

তৎপরে রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বিষুপুরের অধীশবর হন। বর্ধমানা- 

ধিপতি মহারাজাধিরাজ তেগচন্দ্র রায় বাহাদুরের ওরস পুক্র কুমার গ্রতাপ 

চন্দ্র রায় সন্ন্যাসী বেশে বিষ্ণুপুর রাজবাটিতে প্রায় তিন মাস কাল 

অবস্থিতি করেন। তৎকালে বিফুপুররাজ ত্রাহাকে চিনিতে পারিয়া 
যথোচিত সম্মান করিতেন। হুগলীর ভজ আদালতে মোকদ্দমার সময়, 

তিনি প্রতাপচন্দ্রের পক্ষে সাক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বদ্ধমানরাজ, 

তেজচন্ত্র বাহাছ্ুরকে জমিদীরীর কিয়দংশ বিক্রয় করেন । 

৮ গোপাল সিংহ। 

ক্ষেত্রমোহনের পর গোপাল সিংহ (২) রাজ্যাধিকার লাভ করেন । 

তাহার সময়ে বর্ধমানাধিপতি কাতিচন্ত্র রায় বিষুঃপুর আক্রমণ করিয়া 

গোপালের স্থুবিখ্যাত তরবারি অধিকার করেন। তৎপরে নাগপুরের, 

মহারাষ্ট্র রাজা রঘুজী ভেমলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪৪ থৃঃ 
বিষুপুর আক্রমণ করিয়! বিশেষ ক্ষতি করিলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। কথিত আছে, তিনি বিঞুপুর আক্রমণ করিলে পাচা 
৬ মদনমোহন কর্তৃক নিহত হন! | চি 
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৬ দামোদর সিংহ | 

অতঃপর দামোদর সিংহ (২ )বিঞুপুরের অধিপতি হন। তাহার 

সময় রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইলে তিনি কুলদেবতা। ৬ মদনমোহনকে 
বিক্রয় করেন। কলিকাতা-বাগবাজারের স্ৃবিখ্যাত গোকুল মিত্র তিন 

লক্ষ টাকা দিয় বিঞুপুরের রাজার নিকট হইতে ৬মদনমোহন মুদতি 

কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন। মদনমোহন হইতেই গোকুল 

মিত্রের সৌভাগ্য এবং বষুপুররাজের অধঃপতন হয়। পরে বিষুপুররাজ 

৬ মদনমোহনকে পুনরায় নিজ বাটাতে আনিতে ইচ্ছা করিলে তিনি স্বপ্লা- 

ৃষ্ট হইয়াছিলেন যে এমদনমোহন পুনরায় ঝিষণপুরের পুরাতন মন্দিরে 
আর যাইতে অনিচ্ছা করেন। তদবধি ৬মদ্নমোহন বাগবাজারেই 

আছেন। 

৬ গোপাল সিংহ (৩)। 

তদনস্তর রাজা গোপাল সিংহ ৩) এই বংশের প্রতিনিধি হন।' 
এন্সণে তাহার বংশধরগণ সামান্যভাবে বাম করিতেছেন। বাঙ্গালীর 

গৌরব সেই বিষুপুরের রাজবংশধর এখন গবর্ণমেণ্টের যৎসামান্ত 

বৃত্তিভোগী। 

বিষুপুরের সে সকল প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি অধুনা ভগ্রস্তপে পর্যযবসিত | 

সম্প্রতি বি্ণুপুর অঞ্চলের এবং দিহার প্রভৃতি গ্রামের তেরটি প্রাচীন 

জীর্ণ মন্দির রক্ষার ভার গবর্ণমেপ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে 
সকল মন্দির রক্ষা করিবেন, তাহার নাম-_রাসমঞ্চ, রাধাস্তামের মন্দির, 
লালজীর মন্দির, মুরলীমোহনের মন্দির, রাধাবিনোদ মন্দির, মনল্লেশ্বর 

মন্দিক্ট সারেশ্বর মন্দির, শৈলেশ্বর মনির, যোড়া মন্দির, রাঁধাগোবিন্দ 
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মন্দির, রাধামাধৰ মনির, কালার্টাদ মন্দির ও কেল্লার ছোট দরজার পথ। 

এই তেরটি মন্দিরের মধ্যে সাতটি বিফুপুর সহরে, ঢুইটি দিহার গ্রামে 

আর শেষ চারিটা জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। 

৬ দামোদর সিংহ। 

বিঞুপুর রাজবংশের অধঃপতন সময় এই বংশোডব রাজা 

দামোদর সিংহ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মালিয়াঁড়া গ্রামে বাম করেন। 

তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং পূর্বপুরুষগণের ন্যায় সহৃদয় ও 

দাত! ছিলেন। ১৮৬৬ খুঃ এবং ১৮৭৪ খুঃ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি 

বহু দারিদ্র পীঁড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। তিনি একটি উষধালয় 

স্থাপন এবং স্বীয় জমিদারীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ করিয়া তাহার 

ব্যয় বহন করিতেন। অধুনা তীহার বংশধরগণ তথায় বাস 

করিতেছেন । 

৬ নিমাই সিংহ দেব। 

বিষুপুর রাজবংশের নিমাই পিংহ দেব রাজ্যাধিকার লাভে বঞ্চিত 
হইয়৷ স্বঞ্জন হইতে পৃথকপুর্র্ঘক কুচিয়াকোলে বদতি করেন। তথায় 

তিনি একখানি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, সঙ্গীত, ভেষজ 
ও শিল্পাদিতে তাঁহার বুৃৎপত্তি ছিল। ১৮৩২ খুঃ৮* বৎসর বয়সে 
নিমাই সিংহ দেব ইহলোক হইতে মহা প্রস্থান করেন। | 
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৬ বীর পিংহ দেব। 

অতঃপর নিমায়ের একমাত্র পুত্র বীর সিংহ দেব বিষয় মম্পত্তি প্রাপ্ত 

হন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অনেক উন্নৃতি সাধন করেন। বীর সিংহ 

৫৯ বংগর বয়ক্রম কালে ইহলোক হইতে অপস্থত হন। তিনি মৃত্যু 
কালে রাধাবল্পভ ও রামজীবন দিংহ দেব নামে ছুই পুভ্র রাখিয়া যান। 

ঞ 

/ রীধাবল্পভ সিংহ দ্েব। 

বার গিংহ মৃত্য সময় জোস পুন্র রাধাবল্পভ দিংহের হস্তে জমিদারী 

পরিচালনার ভার দয়! যান। তখন তাহার বয়ংক্রম যোড়্র বমর মাত্র। 

অতঃপর তিনি বযঃগ্রাণ্ত হইয়। স্বহন্তে জমিদারী পর্যবেক্ষণ করিতেন। 
১৮৬২ থৃঃ তিনি একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন) অধিকন্তু 

একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালন ব্যয় বহন 

করিতেন। ১৮৭৪ থৃঃ ছুর্িক্ষের সময় তিনি গ্রগীড়িত গ্রজাগণকে 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১০৭৭ থুঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লীর 
দরবারে রাধাবল্লভ “রায় বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার তিন 
পুত্র-উপেন্্রনাথ, যোগেন্ত্রনাথ ও নুরেন্্রনাথ সিংহ দেব 

(পা উতর 
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অতি প্রাচীন কালে রাজপুতনার অন্তর্গত ঢোলপুরের রাধানগর 
খ্রাম হইতে কৃ্ধযবংশ সন্ভৃত জগচ্ছন্ত্র ধবল দেব ও জগন্নাথ ধবল দেব 

নামক ছুই সহোদর দেশ পর্যাটনে বহির্গত হইয়া বঙ্দেশে উপনীত হন। 
তৎকালে স্ুুপুর এবং অন্থিকাঁনগর এক অবিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাজ্য ছিল। 
তথায় চিন্তামণি নামে জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী 
বর্তমান স্পুর গ্রামের পশ্চিমে তিন মাইল দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত 
ছিল। তথাকার গ্রজাপুঞ্জের সহায়তায় পূর্বোক্ত জগচন্ত্র ও জগন্নাথ 
ধবল দেব, রা | চিন্তামণিকে বিনাশ করিয়া রাজসিংহামন অধিকার 

করিয়াছিলেন অতঃপর জো জগচ্ন্ত্র তীয় দিংহামন পরিগ্রহণ 

করেন। অনন্তর চিন্তামণির রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক জগচন্ত স্পুর 

নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। বর্তমান নুপুর, অদ্বিকানগর 
ও বিঝুপুর পরগণার কিয়দংশ জগচন্ত্ের রাজাতভুক্ত হইয়াছিল। তাহার 
রাজত্বকাল হইতে পুর ও অদ্বিকানগর ণ্ধলভূম” নামে অভিহিত হইয়া 
আমিতেছে। জগচন্ত্র ও জগন্নাথ ধবল দেব ত্রমশঃ সিংভূম ও ঘাটশীল। 
পর্যান্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদনত্তর জগচন্ত্র, কণিষ্ঠ ভ্রারঠী 

জগন্নাথ ধবল দেবকে ঘাটশীলার সিংহাসন প্রধান করেন। এই জগন্নাথ 
ধবল ঘাটশীলার রাজবংশের আদিপুরুষ। 

৬ অন্ত ধবল দেব |. 

জগচ্চন্দ্রের জনৈক বংশধর রাজ! অনস্ত ধবল দেবের রাজত্বকালে 

রাহামধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তিনি থয বাঁধ্যবলে ও স্রীপনে 
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তাহ! প্রশমিত করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে ও ঝুসাশনে রাজ্যের 

উন্নতি ও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে হরিশন্ত্র, ধর্ম ধবল প্রভৃতি 

সতটা পুন্র রাখিয়া যান। 

৬ হরিশ্চন্দ্র ধবল দেব। 

অতঃপর অনন্ত ধবলের জোষ্ঠ পুক্র হরিশ্তন্ত্র ধবল দেব রাজ্যাধিকার 

লাভ করেন। কালচক্রে হরিশ্চন্দরের সহিত তাহার ছয় সহোদরের 

মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। অন্তান্ত ভ্রাতগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ধন্ম 

'ধবলের নেতৃত্বে সকলে বিদ্রোহী হইয়াছলেন। সেই সময় ধশ্ম ধবল 

'বছ মন্্রান্ত-প্রজাকে হস্তগত করিয়া বলপূর্ব্বক বর্তমান অন্বিকানগরে 

রাজধানী স্থাপন করেন। এই সুত্রে হরিশ্চন্দ্রের সহিত্ত তদীয় মধ্যম 

ভ্রাতা ধর্ম ধবলের অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া পরিশেষে একটি সন্ধি 
স্থাপিত হয়। সেই সন্ধিনুত্রে রাজের এক আনা অংশ দেবোতরে 

অর্গত হয়, নয় আনা অংশ হরিশ্চন্ত্র এবং ছয় আনা অংশ ধর্ম ধবল 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
শপ 

৬ ধন্ম ধবল দেব। 

তদদনস্তর ধর্ম ধধল (দব দামোদরবাটী হইতে ৮ অগ্বিক1 দেবীকে 

'আনয়ন করিয়া শ্বীয় রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করেন; এই দেবীর নামানগু- 

সারে তাহার রাজধানী অস্বিকানগর নামে অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম ধবল 

অদ্থিকানগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সথদাশনে রাজ্যের সমধিক 

"উন্নতি মাধনে এ রাহি? | | 
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, 
৬ অনন্ত ধবল দেব। 

ধন্মু ধবলের পর স্টাহার পুত্র অনন্ত ধবল দেব অশ্বিকানগরের অধীশ্বর 

হন। তিনি ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

তাহার শাসনকালে রাজ্যে শাস্তি বিরাজ করিয়াছিল। যুদ্ধবিদযায় 

তাহার পরাদর্শিতা ছিল। | 
মা 

৬ হরিশ্চন্্র ধবল দেব। 

অনন্ত দেবের পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় পু হরিশ্তন্ত্র ধবল দেব 

রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি পরম শান্তিতে রাজাশামন করেন। তিনি. 

মাহদী ও বীর্ধ্যবান পুরুষ ছিলেন। সকলেই তাহার ডি সম্মান প্রদর্শন, 

করিতেন। 

৬ ধন্ম ধবল দেব। 

তৎপরে হরিশন্দ্রের পুর ধন্দ ধবল দেব রাজাসন অধিকার করেন । 

তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া! রাজ্যের বহুপ্রকার উন্নতিসাধন' করেন 

তাহার সময় রাজধানীর সমৃদ্ধি বনু পরিমাণে বদ্ধিত হি |) তিনি 

জমিদীরী পরিচালনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। | 

| « অনন্ত ধবল মির, 

অন্তর ধর্ম ধবলের পুত্র অনন্ত ধবল দেব রাজা করেন, । তাহার 

মদ ১৭৮৯ থ্ঃ ভারতের তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল জর্ড কর্ণ 



ৃ নর 

৬ গো ীনাথ ধবল দেব। 
রা ধবল দেব রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত 

টীঃ 

শা, এন সরল মানি বাবহারে সকলের গ্রীতিভাজন 

(সপন পি 

৬ জগজ্জীবন ধবল দেব। 

গোগীনাধের পর তাহার পুক্র জগজ্জীবন ধবল দেব রাজ্যের উত্তরাধি- 

কারী হন। - হার সময় এতদঞ্চলে মিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া- 
রং ৷ তৎকালে মানভূম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোটের মহারাজ নীলমণি 

| মিংহ দে িটাশকলাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ১৮৫৭ থুঃ ২৭শে 

ছন পুরুলিয়া: যে বিপ্রব ঘটিয়াছিল, পঞ্চকোটাধিপতি তাহার উত্তেজক %. 

ছিলেন। এসেই সময় জগজ্জীবন ধবল ব্রিটাশরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, 

ত্জ বিবরন হইতে তিনি একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া 

ছিলেন  গম্মীবন ধবল দেব মৃত্যুকালে নিমাইচ্রণ ও নীম 



৩৮৩ ভারত-গৌরব। 

ঝ্াজ্যাভিযি্ত হন। বনুদর্শিতায তিনি বিশেষ জ্ঞানবান ছিলেন। 

উপযুক্ত পুক্রয়ের মৃত্যুর পর তিনি কালগ্রামে গতিত হন। 
রাবার... 

৬ নীলমণি ধবল দেব। 

নিমাইচরণের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ও বৈমাত্েয ভ্রীতা নীলমণি ধবল 
দেব রাজামন গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।. তিনি ধার্মিক ও মজ্জন বলিয়া অতি 
লোকপ্রিয় ছিলেন। অমায়িকতা! ও সহৃদয়তা গুণে গ্রজাবর্ণের শ্রদ্ধাভাজন 
হন। হিন্দুধর্ম তাহার বিশেষ আস্থা ছিল। | 

টির নদ 
অতঃপর নীলমণির পুল্র রাজ শ্রীযুক্ত রাইচরণ ধবল দেব কুলধর্মানু- 

যায়ী রাজা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৮১ থৃঃ ৮ই এপ্রেল ইনি অ্বিকা- 
নগর রাঁজভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খুঃ নবম বৎসর বয়ংক্রম 

কালে ইহীর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে । ইনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বাঙ্গাল] 

লেখাপড়া শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর রাইচরণ অতি কষ্টে পতিত 
হন। প্রায় চারি বদর কাল বহু কষ্টে অতীত হইলে দামোদরবাটা 

নিবামী খাতড়ার উকীল শ্র্রীঘুকত স্্যনারায়ণ চৌধুরী ইহার ্ততির 
অবস্থা, অবগত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে নিঞ্ধ হইতে ব্যয় করিয়া! আদালতের” 

সাহায্যে ষ্টবিষয় সম্পত্তির নুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজ! 
রাইচরণের এক্ষণে জমিদারী নাই, কয়েক থানি মাত্র ক্ষুদ্র মৌজা 
আছে। ইনি স্বীয় অধ্যবদায়গুণে বাঙ্গালা ভাষায় বুৎপত্তি লাভ 

করিয়াছেন এবং বন্যকাল হইতে ইহীর করিত। রচনা শক্তি পরিসছুট 
হয়। ১৯৭ খৃঃ তীষণ দুরিক্ষের সময় ইনি স্থানীয় অবস্থাপর প্রঙ্জাগণের 



 বীকুড়া-_অস্িকানগর রাজবংশ। ৩৮৭ 

নিকট হইতে চাউল মং পূর্বক বন অননকিষ্ট বাতির গাহযা করেন। 
কলিকাতার বোমার মোকদমার অন্ততম আসামী হুগলী-শ্রীরামপুরের 

গরলোকগত নরেনদ্নাথ গোস্বামীর জবানবন্দী অনুগারে রাজা রাইচরণ 
অভিযুক্ত হইয়া ১৯৮ থ্ঃ ২ংশে জুন গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন) একমাম 
কান হাজতে বাস করিয়া বন্থ অর্থবায়ে মোকদদম! করিয়! মুক্তিলাত 

করেন। ইনি জনদাধারণের উন্নতিকল্লে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়! 

থাকেন। কেহ বিপদে পতিত হইলে তাহাকে সাহাযা করিতে ইনি 

যথাপাধ্য চেষ্টা করেন। রাজ! রাইচরণ উদারহদয় ও নোকবংসল 

পুরুঘ। ইনি নীরবে দেশের ও দশের দেবা করিয়! থাকেন। 

১৯০৩ খু ইহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ কালাাদ ধবল দেব অদ্বি- 

কাঁনগর রাঁজবাটাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 



উত্তরপাড়া রাজবংশ। 

বন্ধের গ্রথম হিদুরাজ আদিশূর তাহার একটি যন্ত মম্গাননার্থ 
তংকালে বন্দেশে কোন শাস্্রবি বোল ব্রাহ্মণ না পাইয়া কান্কুজাধি- 

পতি মহারাজ বীর গিংহ দেবের নিকট হইতে তদেগীয় 'ভট্টনা রায় 

বন্দোপাধ্যায়, শ্রহ্ষ মুখোপাধ্যায়, দক্ষ চট্টোপাধ্যায়, বেদগর্ড গঙ্কোপাধ্যায় 

ও ছান্দড় ঘোষাল এই গঞ্চজনকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই 

্ীহর্য মুখোপাধ্যায় হইতে উত্তরপাড়ার রাজবংশ সমুভূত। তিনি 
বঙ্গদেশে আদিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত চুদিয়া নামক গ্রামে বাদ 

করেন। রঃ 

শ্রচর্ষের পুত্র শ্রীদর্ত_শ্ীনিবাদ _মেধাতিথি (8) আবর (৩২ 

তিবিক্রম (৩--কাঁক (৩)--ধাধু (৪)--প্রাণেশবর (৫: মাধবাচার্ধ্য (৫) 
কোলাল (৭) উৎসাহ বল্লানী কুলীন পর্যযাদা প্রাপ্ত--আহিত-__উদ্ধব 

_শিব (৩)নৃদিংহ (৩)--পতেবর-মুরারি ওঝা (৮)-_অনিকুদ্ব_ 

নন্ষীধর-_মনোহর মেল বদানের কলীন-গ্ধা মন ফুলিয়! মেলের কুন্ীন 

-বীমাঁচার্্য--রাঘবেজ-_নীনকণ্ মুখোপাধায় ফুলিয়। মেলের একজন 

ধান কুলীন ছিলেন। তাঁহার দাত পুত্র-ঙ্গাধর,শ্রীধর, রথুনাথ, 
বিষটরাম, রতিকান্ত। রাধাকান্ত ও রামেশ্বর মুখোপাধায়। | 

গঙ্গাধরের হো গুল্রু গোগীরমণ মুখোপাধায় ফুলিয়! হইতে ভাগীরধীর 
পন্চিম তীরবর্তী স্থগলী জেলার অন্তর্গত খামারগাছি মে আমির 
বসতি করেন। 



হুগলী--উত্তরপাড়া রাঙবংশ। ৩৮৯ 

৬ নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় । 
গোগীরমণের পুত্র গৌরীচরণ -হরেকষ্$_-তৎপুত্র নদগোপাল মুখো- 

পাধ্যায় উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশে বিবাহ করিয়া এই স্থানে বাস 
করেন। তিনি পারস্ত ভাষায় সুপগ্ডিত ছিলেন। তিনি ঢাকার 
কালেক্টারী আদালতে মুন্সীগিরি কর্ম করিতেন। ননগোপাল মৃত্যুকালে 
বিধবা পত্তী ও একমাত্র পুত্র জগন্মোহনকে রাখিয়া যান। 

৬ জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় । 
নন্দগোপালের পুল্র জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় যত্দামান্ত লেখাপড়া 

শিক্ষা করিয়া ১৮০৮ খুঃ কলিকাতাঁর কমিসেরিয়েট জেনারেল অফিসে 

কেরাণীগ্িরি কর্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে ব্রিটাশরাজের চতুর্দশ সংখ্ক 

বাহিনীর গে-রার্ক ধনে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮১৪ থৃঃ তিনি জেনারেল 

অক্টারলোনীর অধীনস্থ পদাতিক সৈন্তের সহিত “বেনিয়ান” হইয়া নেপাল 

যুদ্ধে গমন করেন। জগন্মোহন উত্তরপাড়! গ্রামের তারাটাদ তরকদিদ্ধান্তের 
কণ্ঠ ও নুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কারের ভগ্মী রাজেশ্বরী দেবীর 

পাণিগ্রহণ করেন। তৎপর তিনি মেহাথালা-ও কোন্নগর গ্রামে ছুইটা 

বিবাহ করিয়াছিলেন। তীয় প্রথম! পড়ীর গর্ভে তাহার ছুই প্র 

জয়কৃষ্জ ও রাঁজকৃঞ্ঝ জন্মগ্রহণ করেন) দিতীয়ার গর্ভে বিজয় এবং 
০১ 

॥ ডা গর্ভে নবরৃষ্ণ ও নবীন নামে ছু পুত্র হইয়াছিল। 

ক প উন খোপার 
 জগন্মোহনের প্রথম! পরীর জো গু জয় মুখোপাধ্যায় ; ১৮১৮ ধঃ 

২৩শে আগষ্ট উত্তরপাড়া গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। ১৮১৭ খুঃ কলিকাতায় 



৩৯৪ ভারত-গোরব। 

হিন্দুকলেজ গ্রতিষ্টিত হইলে তিনি তাহাতে কিয়দ্দিবস অধ্যয়ন করেন। 
১৮২* খৃঃ পিতৃদেবের সহিত তাহার কর্মস্থান মিরাট গিয়াছিলেন। 

তথায় সামরিক বেতন অফিসে একজন শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। ১৮২৪ খুঃ 

জয়কৃষ্জ ব্রিগেড্-ম্জের অফিসে প্রধান কেরাণীর পদলাঁভ করেন। 

১৮২৭ থুঃ ভরতপুর অধিকার কালে ব্রিটাশরাজের চতুর্দশ সংখ্যক 
বাহিনী যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইলে তাহারা পিতাপুত্রে ভরতপুর গমন 

করিয়াছিলেন। ভরতপুরের অজেয় দুর্গ ইংরাজের হস্তে পতিত হইলে 

সেই সময় তাহারা লুষ্টিত অর্থের কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। ১৮২৮ খুঃ পিতা- 

পুল্রে উত্তরপাড়ায় আগমন করেন। তৎপরে চতুর্দশ সংখ্যক বাহিনী 
চড়া আসিয়া অবস্থিতি করিলে, জয়ৃষ্ণ পে-মাষ্টার অফিসের প্রধান 

কেরাণী হইয়াছিলেন। ১৮৩* খুঃ টু'চুড়া বারিকের সৈন্তগণ কলিকাতার 
উইলিয়ম্ দুর্গে স্থানান্তরিত হইলে জয়কৃষ্ণের সৈনিক বিভাগের কর্ম 

গিয়াছিল। তৎপরে উক্ত বৎসর তিনি হুগলীর আদালুতর তদা নীস্তন জজ 

ন্মিথ, সাহেবের বীর কর্ধে নিযুক্ত হন। ১৮৩২ খুঃ হগলীর কালেক্টার 

বেলী সাহেবের অধীনে তিনি কালেক্টারী আদালতের মহাফেজ পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই সময় জয়কুষ্ণ হুগলী জেলার অন্তর্গত 

সিহুরের জমিদার শ্রীনাথ বাবুর (নবাব বাবু) কয়েকখানি জমিদারী 

নিলামে ক্রয় করেন। ১৮৩৬ খুঃ তিনি কোর্নীকারণ বশতঃ মহাফেজের 
কার্ধ্য হইতে পদচ্যুত হন। অতঃপর জয়কষ্ণ জমিদারী কাধ্য পরিচালনে 

মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ৯৬৮৩৮ থুঃ ধনিয়াখালি রাস্তা নির্াণকল্পে 

মাথালপুরের পরাণচন্দ্র রায়, ভান্তাড়ার ছকুরাম সিংহ, বনুয়ার রায় 

রাধাগোবিনা সিংহ, চু'চুড়ার জগমোহন শীল, অমরপুরের কালীকিস্কর 
পালিত এবং উত্বরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অর্থ সাহাধ্য করেন। 

বৈস্তবাটির সন্নিকট ডানকুনির গুলা এবং হাবড়া জেলার প্রসিদ্ধ “বাদা- 

ভুমি” তাহার কল্যাণেই স্বর্ণভূমি হইয়াছে । ১৮৪২ খুঃ বাজির খালের 
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উপর একটি সেতু নির্্াণার্ঘ তিনি গবর্ণমেপ্টকে ১০১***২ টাকা দান 
করেন। ১৮৪৬ থুঃ তাহার যড়ে ও সাহায্যে উত্তরপাড়ায় একটি 
ইংরাজী বিদ্বালয গ্রতিষিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ববাহের 
জন্ত তিনি বাধিক ২০০০২ টাকা আয়ের একখানি তালুক উৎদর্ণ করেন। 
১৮৫০ খৃঃ তিনি উত্তরপাড়ায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া 
বাধিক ৩০০*২ টাকা আয়ের জমিদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। 
১৮৫২ থুঃ তিনি বাসভবন এবং উত্তরপাড়ার মন্সিকট ভাগীরথী তীরে 

একটি বাঁধা স্নানঘাট নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আপন জমিদারীর 

নানা স্থানে হাট ও বাজার স্থাপন করেন। ১৮৫৯ খুঃ তিনি উত্তর- 

পাড়ায় একটি সাধারণ পাঠ্লীগার প্রতিঠঠিত করেন; ইহাতে প্রায় 

লক্ষাধিক টাঁক! মূল্যের পুস্তক সংগৃহীত আছে। ইহার ব্যয় নির্বাহ 

জন্য তিনি বাংসরিক ১৯০০২ টাঁকা উপন্বত্বের সম্পত্তি ও ২০০, টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। নর্ড লরেন্স, 

লর্ড ডাফরিন্, এশলি ইডেন, রিভাম্ টমসন্, টয়া বেলী, আগষ্টাস 
দেল, এডুইন অর্ণন্ড, মেরী কার্পেন্টার প্রভৃতি উক্ত পুস্তকাগার 
পরিদর্শন করেন। অধুনা এই পাঠাগারের বিশেষ উন্নতি হইতেছে। 

১৮৬২ থৃঃ ৩১শে মার্চ বলুটার মদন দের মোকদমায় এবং চু'চুড়ার 

ধরেদের দেবোত্তর সম্পত্তি মাথলা' তাঁলুকের জাল পার্টার মোকদমায় 
জয়কৃষ্ণের পাচ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্শহাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়া- 

ছিল। মদনের মোকদ্মায় কলিকাতা হাইকোট হইতে মুক্তি লাভ 

করেন এবং মাথলার মোকদদমায় নিউমার্চ সাহেবের তত্বীবধানে বিলাতে 

আপীল করিয়৷ ১৮৬২ থৃঃ ১৬ই জুলাই গ্রিভি কাউন্সিলের বিচারে 
নির্দোষী সপ্রমাণ হইলে গবর্ণমে্ট তাঁহাকে কারামুক্তি প্রদান করেন। 

সেই জালের মোকদদমায় তাহার সহোদর ভর্তা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

বিশেষ শক্রুত! করিয়াছিলেন । ১৮৬৪ খুঃ মহাঁঝড়ে হুগলী, বর্ধমান, 
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বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণা গ্রভৃতি জেলার লোকের বিষম 

ক্ষতি হওয়ায় তিনি বন্থ অর্থনান করেন, অধিকস্ত অনেক প্রজার 

খাজানা রেহাই দিয়াছিলেন। ১৮৬১ থ্ঃ ছুতিক্ষের সময় স্বীয় 
জমিদারীতে অন্নসত্র উদঘাটিত করেন) এবং অন্ান্ত স্থানের অল্নক্রেশ 
নিবারণ জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ থৃঃ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের জন্য ৫০০০ টাকা দান 

করেন; এতদ্বাতীত ডরিঙ্কওয়াটার বেখন সাহেব কর্তৃক বর্তমান বেখুন 

কলেজ নির্মাণকল্পে ১০,০০২ টাকা দিয়াছিলেন। ১৮৮০ খুঃ তিনি 

ইডেন কেনাল খনন জন্ত ১০,*০*২ টাকা দান করেন। তিনি বিবিধ 
সামুষ্ঠানে প্রায় নয় লক্ষ টাকা বায় করিয়া যান। তাহার বিষয় 
বুদ্ধি অতান্ত তীক্ষ ছিল এবং জমিদারী পরিচালন কার্যে অসাধারণ 

নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইত। গ্রজাপুঞ্জের উন্নতিকল্পে তিনি নান! প্রকার 

হিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছির্পেন । জয়ং একজন বিদ্যোৎসাহী, 

স্বাধীনচেতা ও নিভীক জমিদার ছিলেন। তাহার সহিত বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের যথেষ্ট ঘনিঃত! ছিল এবং তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা 

বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন । দেশে দাধারণ শিক্ষা 

বিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার, বঙ্গীয় কৃষককুলের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে 

তাহার মমধিক উৎমাহ ছিল। তিনি সাধারণ হিতকর কার্যে প্রাণের 
সহিত যোগদান করিতেন। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কোন কৃষি-গ্রদর্শনীর 

আঠার্দ হইলে তিনি সমাদরে নিমন্ত্রিতি হইতেন। বঙ্গীয় কৃষক- 
কুলের বিবরণ বিবৃত করিবার জন্য জয়ক্ণ ৫৯০১ টাকা! পুরস্কার ঘোষণা 

করেন; তদনুমারে হুগলী কলেজের স্ুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রেভারেওু 

লালবিহারী দে, গোবিন্দ সমস্ত নামে জনৈক কৃষকের কাহিনী অব- 
জানে বঙ্গীয় কৃষক জীবনী,স্বন্ধে একখানি গ্রন্থ গ্রয়ন করিয়! উদ্ত 

পাঁয়িতোধিক লাভ করেন। ব্রিটিশ 'ইঙিয়াম এসোসিয়েসন সভা 
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প্রতিষ্ঠার তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ও আমরণ ইনার সভ্য 

ছিলেন। জয়কৃ্খ অতিশয় অধায়নণীল ছিলেন; অবশেষে ১৮৬৭ থৃঃ 

তাহার দৃষ্টিশক্তি হীন হয়। ১৮৭৩ থ্ঃ তাহার পরী বিয়োগ হইয়াছিল। 
১৮৭৭ খুঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরীয়ার *ভারত-রাঁজরাজেশ্বরী” 
উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি একথানি সম্মানস্চক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। 
১৮৮৬ খুঃ কলিকাতায় জাতীয় মহাদমিভির ছিতীয় অধিবেশনে অন্ধ 

জয়কৃষণ যোগদানপূর্ববক স্থললিত ভাষায় একটি বত্তৃতা! করিয়াছিলেন। 
১৮৮৭ থৃঃ তিনি উত্তরপাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীত 

করেন। তিনি বার্ধক্যে জোষ্ঠ পুত্র হরমোহন ও কনিষ্ঠপুত্র রাজ- 

মোহনকে হারাইয়া অতিশয় শোকমন্তপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে 
১৮৮৮ থৃঃ ১৯শে জুলাই বঙ্গের প্রতিথনামা জমিদার জয়রষ্ মুখ্যো- 

পাধ্যায় ভাগীরথী তীরে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যু- 
কালে একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারীম়োহন মুখোপাধ্যায় ও ছুই কন্তা 
এবং পৌত্রাদি রাখিয়া যান। 

 বিংশতি বৎসর বয়ংক্রম কালে হুগলী জেলার অন্তর্গত বন্দীপুর 

গ্রামের গল্গাচরণ ঘটকের কন্ঠার সহিত জয়কৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল। 

তাহার হরমোহন, প্যারীমোহন ও রাজমোহন নামে তিনটা পুত্র ও দুইটি 

কন। জন্মগ্রহণ করেন। 

৮ হরমোহন মুখোপাধ্যায় 

 জয়কষের জো্ঠগুজ হরমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৩৩ খুঃ জনগণ 

ক্করেন। ঘিনি নুগ্রিদ্ধ কাণ্তেন রিচার্ডমন্ সাহেবের নিকট ইংরাজী 

ক্সধায়ন করেন” তৎগরে হরমোহন পিতার নিকট জমিদারীর কা 
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প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ছুই পুত্র- শ্রীযুক্ত রাঁসবিহারী 

মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। 

হরমোহনের জোস্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৮৫৪ থ্ঃ 

রাসপুণিমার দিবস মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ইনি উত্তরপাড়া স্কুল 

হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫২ টাঁক৷ বৃত্তি গ্রাপ্ত হন। 
তৎ্পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে কিয়দ্িবস অধ্যয়ন করেন। 

১৮৮১ খুঃ ইনি ফরাসী দার্শনিক বেন সাহেবের একখানি দাশনিক গ্রন্থ 

অনুবাদ করিয়া বিলাতে মুদ্রিত করেন; এই উপলক্ষে ইংলগ্ডের মনীষী- 

গণের সহিত পরিচিত হন। পাতগ্রলী যোগস্থত্র টাকাসহ ইনি গ্রকাশ 

করিয়াছেন, এতদ্বতীত ইহীর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। ইনি 

পালি ভাষা শিক্ষা করেন। বাপবিহারী আজীবন অধ্যয়নশীল এবং নানা 

প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। স্বীয় 
পুস্তকাগারে প্রায় লক্ষ টাকার গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি একজন 

বদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুবাগী জমিদার ) নীরবে দেশের ও দশের সেবা 

করিয়া থাকেন। ইহার নানা প্রকার ধানধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। 

রাসবিহারীর পুত্র সন্তান হয় নাই, একটা মাত্র কন্ঠা হইয়াছিল। ইহীর 
দৌহিত্রীর সহিত বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের কুমার শ্রীমান্ 

বক্গনিরগ্রন চক্রবর্তীর বিবাহ হইয়াছে। 
হরমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৫৯ থঃ 

মাতামহাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উত্তরপাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয় 

হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্দী 
কলেজে কিয়দ্দিবল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ থ্ঃ ইনি “আর্লি 

পয়েমম্” নামে একখানি কবিতা! পুস্তক রচনা করেন); তৎকালে ইহা 

সথুইন্বার্ণ, মরিস্ প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। 
২৮৮ থঃ উত্তরপাড়! মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন? 
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ইনি পিতামহের নান! প্রকার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতেন। 
শিবনারায়ণের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় শ্বীয় 

প্রতিভ৷ ও বিদ্যান্তরাগের জন্য নকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ইনি, 

একজন নু্দক্ষ আলোক চিত্রকর। ১৯১৩ থুঃ ভারতীয় ফটোগ্রাফ 

সমিতির চিত্র প্রদর্শনীতে আলোক চিত্রের জন্য একটি স্বর্ণ পদ্দক লাভ 
করেন। অতঃপর বেলভেডিয়ার প্রদর্শনীতেও আলোক চিত্রের জন্ত 

একটি রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৫ থৃঃ বোম্বাই আর্ট 
সোসাইটা হইতে ইনি একটি পুরস্কার ্াভ করিয়াছেন। ইহার তিন 

পত্র- শ্রীমান্ কৌস্তভতূষণ, শ্রীমান্ গিরিজাভূষণ ও শ্রীমান্ বিজলীভূষণ 
মুখোপাধ্যায় । 

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় । 

জয়ক্ৃষ্ণের মধ্যম পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 

১৮৪০ খুঃ ১৭ ই সেপ্টেম্বর উত্তরপাড়ায় ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৬* খুঃ ইনি 
উত্তরপাড়া ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১৮৬২ থঃ কলকাতার প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে এফ-এ, ১৮৬৩ খুঃ 

বি-এ, ১৮৬৪ খৃঃ বি-এল এবং ১৮৬৫ খুঃ এম-এ পরীক্ষায় উত্বীর্ 

হইয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী 
ব্যবদায় ব্রতী ছিলেন। ১৮৭৯থ্ঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত 
নির্বাচিত হন। ১৮৮৪ থ্ঃ রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন্ বাহাছুর ইহাকে 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করেন। ১৮৮৩ খ্ঃ দ্বিতীয়, 

বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দন্ত থাকিয়া প্রজ্জাসত্ব বিষয়ক আইন 

বিধিবদ্ধ হইবার সময় প্যারীমোহন জমিদারী ও রাজস্ব বিষয়ক জ্ঞানের, 
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যথেষ্ট) পরিচয় প্রদান করেন। মহারানী তারতেম্বরী তিক্টোরীয়! 

পঞ্চাশহর্ষকাল ইংলগডের সিংহাসন অল্কৃত করিলে ১৮৮৭ খৃঃ ১৬ই 

ফেব্রুয়ারী ভারতে “নুবর্ণ জুবিলী” উপলক্ষে প্যারীমোহন একই দিবসে 

প্রাজা” এবং “মি-এস্-আই” এই ছুইটা উচ্চ উপাধি সম্মানে সম্মানিত 

হইয়াছেন। কলিকাতায় স্বর্গীয় রাজ প্রতিনিধি লর্ড মিন্টো বাহাছবরের 
প্রস্তর মূর্তি স্থাপনকন্মের স্থৃতিভাগ্ডারে ১৯১০ থ্ঃ ইনি ৫০২ টাক 

দান করেন। উক্ত বৎসর স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্থৃতি 
তাগ্ডারে ৫০*২ টাক! দিয়াছেন। ১৯১১ থুঃ কলিকাতার রিপন 

কলেজের নৃতন বাটা নির্্াণকল্পে ১০০০২ টাঁকা দান করেন। ১৯১২ খৃঃ 
৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাট প্রাসাদে নবীন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ 

মহোদয় ও রাজ্ঞীর এক রাজসভা। হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় 

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাব বাহাছুর 
প্যারীমোহনকে রাজনকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩থ্ঃ 
জুন মাসে রাজা বাহাছবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক প্রতিষ্িত 

কিংদ্ হামপাতালের জন্ত ৩০০০২ দান করেন) অধিকস্ বাৎসরিক 

১**২ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দমান 
বিভাগের ভীষণ বন্তাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ইনি ৫০*২ টাকা 
দান করেন। উক্ত বদর কলিকাতাঁর টাউন হলের সভায় দক্ষিণ 

আফিকার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহাধ্যকল্পে ২৫৯২ টাক দিয়াছেন। 
১৯১৫ থুঃ কলিকাতার বেলগেছিয়৷ মেডিকেল স্কুলকে কলেজে উন্নীত 
করিবার সাঙথাধা ভাগারে রাজা বাহাদুর ২০** দান করিয়াছেন। 

'এতদ্বযতীত ইহীর বহুবিধ খুচরা দানের পরিচয় পাঁওয়া যায়। ইনি 

ব্রিটাশ ইঙিয়ান এসোসিয়েমন সভার উন্নতির জন্ত বন পরিশ্রম করিয়া 
খাকেন। এক বৎসর এই সভার সম্পাদক ও তংগরে মভাপতি 
দিমু হইয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে প্যারীমোহনের 
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বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। রাজা বাহাছুরের ছুই গুত্র-. 
রাজেন্্রনাথ ও তৃপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মা 

প্যারীমোহনের জোট পুত্র কুমার রাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬২ থ্ঃ 

হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় গ্রামে মাতুলাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি সাধারণে "মিছরী বাবু” নামে পরিচিত ছিলেন। কুমার বাহাছুর 
পিতার অধীনে আপনাদের বিষয় সম্পত্তি তত্বাবধান করিতেন। তিনি 
কন্ধী, স্বদেশভক্ত, তেজম্বী ও বুদ্ধিমান ছিরেন। ম্বদেশী প্রচারের 
জন্ত তিনি অদম্য উৎসাহে কর্শক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। শ্বধর্ম পালন তাহার 

জীবনের ব্রত ছিল। বিলুপ্ত “কর্ম যোগীন” সংবাদপত্রে তিনি হিনৃত্ব 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রচার করেন; অধিকস্ত “আলোচনা” মাসিক পত্রিকায় 

রাহ্মণের ধর্ম বিষয়ক তাঁহার কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 

শীযুক্ত হাদাননদ বর্ঘ্ার প্রতিষ্ঠিত জীর্ণ গোশালার উন্নতিকল্পে তিনি 
অর্থ সাহায্য করেন। ১৯১১ থুঃ ৩*শে সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর দিবস. 
কুমার রাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি 
মৃত্যুকালে বিধবা পত্ধী এবং শ্রীযুক্ত তারকনাৎ, শ্রীযুক্ত লোকনাৎ, শ্রীযুক্ত 

অমরনাথ ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে চারি পুত্র রাখিয়া 

গিয়াছেন। 

প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ভূগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

সাধারণে “মাথন বাবু” নামে পরিচিত। শীকারে ইহার যথোচিত 
উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ১৮৮৭ খ্ঃ ১২ই মে কুমার বাহাছুরে 
সহিত বীরভূম জয়ার অন্তর্গত হেতমপুরের মহারাজের মধ্যমা 
কুমারীর বিবাহ হইয়াছিল তাহার, পুত্র কুমার শ্ত্ীযুক্ত পঞ্চানন, 

মুখোপাধ্যায় ও একটি কন্তা বিদ্যমান। ১৮৯৫ খুঃ পত্থীবিয়োগের পর 

ইনি ছিতী়বার দারপরিগরহ করিয়াছেন। তীর পুত শ্রীযুক্ত যোগেশ 
চর সুখোগাধার। ভৃপেননাথের .জোষঠগু কুমার.ভীযুক গঞ্চা 
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মুখোপাধ্যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি। বঙ্গসাহিত্যে ইহীর বিশেষ 

অনুরাগ দৃষ্ট হয়; অধিকস্ত ইনি একজন স্থুলেখক। কুমার বাহাছবর 
প্রগাপতি সমিতির সম্পাদকরূপে বিবাহের বরপণ প্রথা রহিত করিবার 

চেষ্টা করিতেছেন। 

৬ রাজমোহন মুখোপাধ্যায় । 
জয়কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজমৌহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 

লয় হইতে বি-এলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! ২৭ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাহার চারিপুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে 

তিনপুক্র শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্্র, শ্রীযুক্ত পরেশচন্ত্র ও শ্রীযুক্ত গ্রবলচন্ত্ 

মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান। জোষ্পুত্র স্থরেশচন্দ্রের তিন পুত্র-ভ্রীমান্ 

জহরলাল, রীমান্ পান্নালাল ও শ্রীমান মণিলাল মুখোপাধ্যায় । মধ্যমপুক্র 

পরেশচন্দ্রের তিন পুত্র-শ্রীমান্ ছুর্মাীচরণ, শ্রীমান্ সত্যচরণ ও শ্রীমান্ 

অস্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় । কনিষ্ঠ পুত্র প্রবলচন্দ্রের চারি পুক্র-- 

শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ, শ্রীমান্ রামদীস, শ্রীমান্ বামনদাল ও শ্রীমান্ জগন্নাথ 
মুখোপাধ্যায়। | 

এরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । 
জগন্মোহনের প্রথমা পত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজরুষ মুখোপাধ্যায় উত্তর- 

পাড়ার অন্যতম জমিদার ছিলেন। তিনি হাঁজারিবাগের সামরিক অফিসে 

ছুই বসর কেরাণীর কার্ধ্য করেন। তৎপরে তথা হইতে পীড়িত হইয়া 

আসিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ জন্মতূমিতে অতিবাহিত করেন। তাঁহার 
ছুই বিবাহ হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম! পত্ধীর একটি পুঞ্র হরির এবং 
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দ্বিতীয়া পত্রীর তিনপুত্র_শ্ীযুক্ত মনোহর, বিশ্বেশ্বর ও ধর 
কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায়। 

রাজকৃষ্ণের জোষ্ঠ পুক্র হরিহর মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর বাসভবন 

নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৯১৩ থুঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী তাহার পত্রী ৭১- 
বতনর বয়সে গঙ্গালাভ করিয়াছেন । 

জ্যোংকুমার মুখোপাধ্যায় । 

হরিহরের পুত্র রাজা! শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর 
উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার । দেশের প্রায় সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে 

ইহার দান ধর্শের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। উত্তরপাড়। সহরে জলের কল 
প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি ৪০,০০২ মুদ্রা দান করিয়াছেন। হাবড়ার সাধারণ 
ইামপাতাল ও কলিকাতার এলবার্ট ভিন্টার হীঁপপাতালে জ্যোৎকুমার 
বাহাদুর বনু অর্থ প্রদান করেন। হুগলীর ইমামবারা হাদপাতালে ৬***২ 
টাকা দিয়াছেন। শ্রীরামপুর ইামপাতালে ইনি ৫**২ টাক! দান 
করেন। ১৯১০ খুঃ শ্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্থৃতি 
তাগ্ডারে ২০*০২ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে 
নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অভার্থনা! আয়োজনকরে টাদায় 
'যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে রাজা বাহাদুর ২০৭৭২ টাঁকা দান করেন। 

১৯১১ খুঃ কলিকাতার রিপন্ কলেজের নৃতন বাটা নির্মাণের সাহায্য 
ভাগারে ১০৯২ টাকা দান করেন। ১৯১১ধূঃ ১২ই ডিসেঘর দিল্লীর 
বিরাট অভিষেক দরবারে জ্যোৎকুমার “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
বন্দাহিত্যের ইনি একজন পৃষ্ঠপোষক । হাবড়া সহরে রাজা বাহাদুরের 

উদ্তোগে একটি বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার প্রতিটিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট 
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তজ্জন্ত প্রায় দশ সহম্র টাকা মূল্যের নয় কাঠা নিষর তৃমি দান 
করিয়াছেন। ভূতপূর্ব বঙ্েশ্বর স্তার উইলিয়ম ডিউক বাহাঁছুর ভিত্তি 

স্থাপন করায় ইহা “ডিউক লাইব্রেরী” নামে অভিহিত হইয়াছে। এই 
লাইব্রেরীর জন্ত বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ রাজা বাহাছুর এবং শ্রীযুক্ত 

ুর্মাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ১৯১৩ থৃঃ এপ্রেল মাসে 

জ্যোৎকুমার বাহাছুর হাবড়ার ডিউক লাইব্রেরী ৪ সাহিত্য সতার জন্য 
২৫,০০০২ টাকা দান করিয়াছেন। .১৯১৩ধৃঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমান 

বিভাগের বন্তাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে ইনি ৩৫৯০২ টাক দান 
করেন। ১৯১৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রাজা বাহাছুর মাজুগ্রামের সাধারণ 

ৃস্তকালয়ের নির্মাণ ভাগ্ডারে ৫০০২ টাকা! সাহায্য করেন। ১৯১৩ খুঃ 
কলিকাঁতার টাউন হলের সভায় দক্ষিণ আফ্কার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের 

সাহায্যার্থে ২৫০২ টাকা প্রদান করেন । ১৯১৪ খৃঃ জুন মাসে হাবড়ার 
জেনারেল ইামপাতালে ভারতীয় বিভাগের শুশধাকারিণীগণের বাটি 

 নির্মাণকলে রাজা বাহাছুর ৩-০০২ টাকা দান করিয়াছেন। এডদ্যতীত 
. ইহার খুচরা দানের সবিস্তার উল্লেখ সম্ভবপর নহে। ১৯১৫ খুঃ ভারত 

সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে গবর্ণমেপ্ট জ্যোৎকুমারের বিশেষ প্রশংসা 

করিয়া প্রাজা” উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।. ইনি জনসাধারণের 
নিকট ও রাজদরবারে বিশেষ সম্মান গ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

জ্যোৎকুমার বাহাদুরের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সনৎকুমা'র 

মুখোপাধ্যায় হাবড়ার ডিউক লাইব্রেরী ও সাহিত্য সভার প্রতিাকরে 
অন্ততম উদ্দ্যোগী ছিলেন, তজ্জন্য ইনি লাইব্রেরী কমিটির সদস্য ও 

টা নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খুঃ আগষ্ট্জীসে বর্ধমান বিভাগের 
ভীষণ, বন্তাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহাষার্থে ইনি ১০০২ টাক! দান করেন, 

অধিকত্ত কিংস হাপাতাঁল ফণ্ডে বাৎসারিক ১৯০২ টাকা চাদা দিতে 

প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৯৩ খৃঃ ৯ই মে কুমার স্ব
াহাছরের £ সয় 
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বীরভূম জেলার অতঃপাতী হেতমপুরের মহারা্ধকুমার শ্রীযুক্ত সত্য 
নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কন্ঠার বিবাহ হুইয়াছে। 

রাজনের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত মনোহর মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার 

অন্যতম জমিদার । ইহার আট পুক্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

রাজকুষ্ণের তৃতীয় পুন্র বিশেশ্বর মুখোপাধ্যায় মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত 

কালীদাস মুখোপাধ্যায় নামে একটি পুন্র রাখিয়া গিয়াছেন। 
রাজকৃষ্ণের কনিঃ পুত্র শ্রীযুজ কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় নিঃসন্তান! 

৬ নবকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়। 

জগন্মোহনের কনিষ্ঠা পত্বীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তাহার চারি পুত্র ৬গ্রতাপ- 

নারায়ণ, রামনারাকণ, হুানারায়ণ ও রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । ্ 

নবকৃষ্ণের জোস্টপুজ প্রতাপনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতী। বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে ছুই 

পুক্র রাখিয়! গিয়াছেন। 

নবরুষ্ণের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের চারি পুক্র 

বিদ্যমান। 

নবকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হ্র্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি 

কন্তা হইয়াছিল। তেলিনীপাড়ার অন্ততম জমিদ্দার সত্যশাস্তি বন্দো-. 

পাধ্যায়ের জযো্টপুজের রং পরী কন্ঠার বিবাহ হইয়াছে 

 বজয ুখোপাথায়। | 

্ নাদের বিতীয়া গর্রীর একমাত্র পুত্র বিজয় মুখোপাধ্যায় 
হস 
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স্থানীয় মিউনিসিপালিটার তত্বাবধান করিতেন; অধিকন্ত তৎকালীন 

হিতকারী সভার সম্পাদক ছিলেন। তাহার সাতপুভ্র-_নরেন্দ্রনাথ, 

ুরন্রনাথ, নগেন্্নাথ, শ্রীযুক্ত বতীন্তরনাথ, শ্রীযুক্ত ফদীন্নাথ, শ্রীযুক্ত 

দ্বিজেন্ত্রনাথ ও শ্রীযুক্ত সতোন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় | ূ 

৬ নবীনকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় । 

জগন্মোহনের কনিষ্ঠা পত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র নবীনক্জ মুখোপাধায় 

শন্বশান্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন; কিন্তু কিয়ন্দিবস 

পরে পক্ষাঘাত রোগে অকালে গতাস্থু হন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র 

পু শ্রীযুক্ত উপেন্দরনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে রাখিয়া গ্রিয়াছেন। উপেন্রঁ 

নারায়ণ বি-এল, কলিকাতা হাইকোর্টে ওকাঁলতী ব্যবসায় ব্রতী আছেন। 

বাবহার শাস্ত্রে ইনি সুপগ্ডিত। ইহার পুত্র শ্্রীমান্ শ্তামা প্রসাদ 

মুখোপাধ্যায় । 



 চুঁটুড়া জমীদারবংশ | 
হুগলী-টুচুড়ার মোমেরা বন্থকালের প্রাচীন জমিদারবংশ। ইহাদের 

আদি নিবাদ হুগলী জেণার অন্তর্গত বাগাটী নামক একটি ক্ষুদ্র পরীগ্রাম। : 

সন তি 

৬ বলতদ্র সোম। 

এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুধ বলভদ্র মোম গৌড়ের রাজার 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়ের ঘোরীবংশীয় রাজপরিবারের প্রধান 

কর্মচারী গোপীচন্ত্র বন্থুর ( পুরনর খঁ।) কন্ঠাকে তিনি বিবাহ করেন। 

বলভদ্র যশোহর জর্গলের পুরাতন রাস্তাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

তাহার পুত্র সোমনাথ--বঠীদাস _রামেশবর-কুন্দননা-নৃদমিংহ লোম 

বাগাটী হইতে চন্দননগরে আসিয়! বাম করেন। নৃমিংহের ছুই পুত্র 

গঙ্গানারায়ণ ও কৃপারাম সোম । 

৬ গঙ্গানারায়ণ সোম। 

নৃসিংহের জোট পুন্র গ্গানারায়ণ মোম চু'চুড়ার ওলনাজদিগের 

একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি স্বীয় কাধ্য দক্ষতাগ্ডণে এ 

কোম্পানীর নিকট হইতে “দরকার” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৪৯ থু: 

7৬ বদর বয়দে গঙ্গানারায়। দোম দরকার চ্দাননগরে গতাঙ্গ হন। 

ঠাহার চারি পুত্র কল্যাণরাম, রামচরণ, মহাদেব ও ননারাম মোম। 
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৬ রামচরণ সোম। 

গঙ্গানারায়ণের মধ্যম পুক্র রামচরণ সোম ১৬৮৬ খুঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি চু'চুড়ার ওলন্নাজ কোম্পানীর দেওয়ান ছিক্লন। তিনি 

চন্দননগর পরিত্যাগপূর্বক তীহার কর্মস্থান চুটুড়ায় আসিয়া বদতি 

করেন। ওলন্দা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহার কর্ষ/দক্ষতায় সন্ত 

হইয়! “বাবু” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পাঁচ পুত্র 

তোতারাম, আত্মারাম, শ্ামরাম, বাঞ্চারাম ও মনোহর সোম । 

৬ তোতারাম সোম। 

রামচরণের জ্যেষ্ঠ পুক্র তোতারাম সোম ১৭১১ খৃঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ওলন্াজ ট্রেডিং কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীর দেওয়ান 

ছিলেন। প্রধানতঃ তোতারাম কোম্পানীর ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্বময় 

কর্তা ছিলেন। স্থুখ্যাতির সহিত কাধ্য করিয়া তিনি “বাবু” উপাধি 

প্রাপ্ত হন। তাহার পাচ পুত্র-দর্পনারায়ণ, রামকিশোর, ভবাঁনীচরণ, 

রামকান্ত ও রামসুন্দর সোম। 

তোতারামের জয্ পুত্র দর্পনারায়ণ মোম-_ শ্তৃচন্ত্র-_রমিকচন্ত্র-_ 
গুনুরাম সোম। 

তোতারামের তৃতীয় পুত্র ভবানীচরণ মোমের চারি পুত্র_ভৈরক্ত্র, 

মহেশচন্্, 'গোকুলচন্্র ও নীলমণি সোম। 

তবানীষরপের মধ্যম পুক্র মহেশচন্্ মোম ১৭৬৭ থুঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি হুগলীর কাম হাক্টদের পেস্কার ছিলেন। ৯৪ ৭ঃ 

উহা উঠিয়া গিয়াছে । তাহার ছুই পুত্র--উমাপ্রসাদ ও মতিলাল দোম। 
 মহেশচন্ত্রের জোষ্ঠ পুত উমাগ্রসাদ সোম ১৮০৭ থৃঃ জন্মগ্রহণ 
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করেন। তিনি হুগলীর জজ আঁদালতের একজন খ্যাতনাম। 'উকীল 

ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র-শিবচন্ত্র ও পূর্ণচন্ত্র সোম। | 

: উমাগ্রসাদের জোস পুত্র শিবচন্তর মোম ১৮২৯ খুঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি 
হুগলী কলেজের একজন দিনিয়ার বৃত্তিগ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। অতঃপর 

তিনি হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন) বন্ুদিবদ 

কার্ধা করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি বীরভূম 

জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের রাজার অধীনে কর্ণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

তাহার তিন পুত্র শরৎশশি, হেমশশি ও চারুশশি দোম। 

শিবচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত হেমশশির তিন পু--শ্ীযক্ত ধু্ধযটা, 

শ্রীযুক্ত পিনাকী ও শ্রীযুক্ত ত্রিশলী সোম। 

শিবচন্ত্রের কনিষ্ঠ পুত্র চারুশশি দোম বি-এল ১৮৬৪ থৃঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি হুগলীর আদাপতের উকীল ছিলেন। 

উমা ্রপাদের কণিষ্ঠ পুত্র রায় পর্ণচন্্ু সোম বাহাদুর ১৮৩৯ থুঃ 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী কল্পেজের একজন সিনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত 

ছাত্র ছিলেন। তৎপরে ওকাশতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক 

বর কলিকাতা হাইকোটে ব্যবহার শাপ্রে ব্রতী হন। ১৮৭০ থুঃ 

মুনসেফ নিষুক্ত হইয়া, ক্রমে সবজজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ থঃ 

তিনি অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। রাজকার্যে বিশেষ সুখ্যাতির জন্ত 

গবর্ণমেন্ট তাহাকে প্রায় বাহাছুর” উপাধি দিয়াছিলেন। অতঃপর 

তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে পুনরায় ওকালতী ব্যবসায় নি হন। 

তাহার পোষ্য পুত শ্রীযুক্ত অরুণচন্ দোম। 
উমাগ্রদাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিলালের পুত্র শ্রীযুক্ত জীন মোম 

১৮৪৫ কঃ জনগ্রহণ করেন। ১৮৭৩: তিনি মাবডেপুটী কালেক্টার * 

নিযুক্ত-হন। তৎপরে ডেপুটা মাডি্ট ও. কালেক্টার পদে উন্নীত 

হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খঃ তিনি অবমর বৃতি গ্রহণ করেন। সেই সময় 
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কিছুদিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্রতী হইয়৷ দাতবা চিকিৎসা 

করিতেন। 

ভবানীচরণের তৃতীয় পুত্র গোকুলচন্ত্রের তিন পুত্র--মানিকাদ, 

কালাটাদ ও রামচাদ সৌম। 

গোকুলচন্ত্রের জোষ্টপুজ মানিকটাদ সোম ১৮০৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি দিনাজপুরের মুনসেফ ছিলেন; তথায় ১৮৫০ খুঃ 

লোকান্তরিত হন। তাহার ছুই পুক্র-দয়ালচাদ ও মহেন্দ্রচাদ সোম। 

মানিকচণাদর জোষ্ঠ পুত্র রায় দয়ালচশদ সোম এম, বি, বাহাদুর 

১৮৪১ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা 

পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতার মেডিকেল 

কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত কলেজের ছাত্রাবস্থায় এফ, এ, পাশ 

করেন। তিনি ধাত্রীবিদ্বায় বিশেষ পারদরশী ছিলেন। তিনি প্রথমে 

আগ্রা মেডি.কল স্কুল ও তৎপরে পাটনা মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপকতা 

করেন; অনন্তর কলিকাতা ক্যান্ধেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদার 

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তথায় সাত বংসর কর্ম করিয়া ১৮৯৪ খুঃ অবসর 

বৃত্তি গ্রহণ করেন। ভারতের ভূতপূর্বব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন ও 

এলগিন বাহাদুরদ্য়ের একজন অবৈতনিক আসিষ্টাণ্ট. সার্জেন ছিলেন। 

গবর্ণমেন্ট তাহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিয়া! “রায় বাহাদুর” উপাধি 

প্রদীন করেন। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস সোম। 

দয়ালচাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র চাদ ১৮৪৪ থৃঃ ভূমিষ্ট হন| তিনি 
জেনারেল টেলিগ্রাফ অফিসের একজন উচ্চ কর্ণচারী ছিলেন। কাহার 

ছুই পুত্র-_নগেন্রনাথ ও যতীন্দ্নাথ মোম । জোয্পুত শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ 

মোম পালামৌ জেলাঁর সব ওভারমিয়ার ছিলেন। 

গোকুলচাদের মধ্যমপুত্র কালাটাদের 97 মাঁধবচন্ত্র, 

নবীনচন্ত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র সোম। 
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৬ শ্যামরাম সোম। 

রামচরণের তৃতীয় পুত্র শ্তামরাম সোম ওলন্াজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান 

ছিলেন। ১৭৫৬ খুঃ মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদ্দোলার নিকট কোন 

ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগ করে যে তিনি তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য 
ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইহাতে নবাব শ্ঠামরামকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ 

করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার জোোষ্ঠ ভ্রাতা তোতারাম, 

নবাধকে বু অর্থ নজর দিয়া শ্তামরামকে মুক্ত করেন; সেই 

সময় নবাব সন্তষ্ট হইর| উভয় ভ্রাতাকে “বাবু” উপাধিসহ খেলাত 

দিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ওলন্দাজ গবর্ণমেন্টের কাউন্সিলের 
একজন সভ্য নিযুক্ত হন। হুগলা নদীর তীরে শ্তামরাম বাবু একটি 

সুন্দর বৈটকথানা ও উদ্যান এবং স্নানঘাট নির্মাণ করাইয়াছিলেন ) 

উহা অদ্যাপি তাহার নামে বিদ্যমান। এতদ্বাতীত যণেশ্বরতলায় 

স্্রীলোকদিগের ন্নানঘাটে তিনি ৬ জগধ্যা নামে এক দেবীমুর্তি স্থাপন 
করেন। চবিবশ-পরগণা, বীরভূম ও অন্যান্ত জেলায় তিনি অনেকগুলি 

পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। বাবু শ্তামরাম দোম মৃত্যুকালে একমাত্র 

পুত্র ঘনস্তামকে রাখিয়া যান। 

৬ ঘনশ্যাম মোম। 

শ্তামরাম বাবুর পুত্র ঘনস্তাম দোম ১৭৩৯ খুঃ জন্মগ্রহণ" করেন। 
তিনি পিতার মৃত্যুর পর ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে পিতৃদেবের দেওয়ানী 
পদ প্রাপ্ত হন। তিনি এ গবর্ণমেণ্টের প্রধান এঞ্েপ্ট ছিলেন। ঘন- 
শ্তামের আট পুত্র--রাসবিহারী, মোহনবিহারী, কুঞ্জবিহারী, কৃষ্চবিহারী, 

_গোলকবিহারী, আননদবিহারী, গোকুলবিহারী ও বিনোদবিহারী সোম। 
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, ৬ রাসবিহারী সোম। 

ঘনগ্তামের জোয্ঠপুজ রামবিহারী সোম ১৭৫৭ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীগবাজারের ওলন্নাজ রর 

দেওয়ান ছিলেন। 

রামবিহারীর একমাত্র পুত্র রাধাগোবিন্দ মোম ১৭৮০ খুঃ জন্ম- 

গ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটাশ গবর্ণমেন্টের অধীনে নানা প্রকার কার্য 

করিয়। অবশেষে চব্বিশ-পরগণা৷ আলিপুরের প্রধান মদর আমীন পদে 

উন্নীত হন। সেই সময় তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালত 

কর্তৃক আইন পরীক্ষা সমিতির একজন সভা নিষুক্ত হন। ১৮৪১ থৃঃ 

১২ই জানুয়ারী প্রথম শ্রেণীর সদর আমীন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। 

তিনি ৬ জগধা। মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। তাহার ছয় 

পুত্র-_ছুর্গীচরণ, কালীচরণ, তাঁরিনীচরণ, গঙ্গাচরণ, ভগ্গবতীচরণ ও 

চণ্তীচরণ সোম। 

রাধাগোবিন্দের জো্টপুল্র দুর্গাচরণ দোম ১৮০৮ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি হুগলীর জজ আদালতের নায়েব মহাফেজ ছিলেন; বন্থদিবম 

সেই ঝার্য্য করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ছুর্গাচরণ দাতব্যে ও 

দানধর্মে অর্থ বায় করিয়! যান। তাহার ছয় পুভ্র--অতয়গ্রসন্ন, কালী- 

প্রসন্ন, গুরুপ্রসন্ন, বরদী প্রসন্ন, শ্যামা প্রসন্ন ও যছুপ্রসন্ন সোম। 

দর্ীচরণের মধামপুত্র শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন মোম হুগলী কলেজে অধ্যয়ন 

করেন। ' তিনি রাজপাহীর ছোট আদালতের প্রধান কেরাণী ছিলেন। 
১৮৭৪ থুঃ মালদহ জেলার ছূর্ভিক্ষ স্ময় তিনি “রিলিফ অফিসার” 

মনোনীত হন, তৎপরে তথা হইতে এসেসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
অবশেষে কলিকাতা ক্যানেল ইনস্েক্টার পদে বন্ধ করেন। ১৮৮৫ থু 

তিমি হাবড়ার ছোট আদালতের রেজিদ্্রীর হন) সেই সময় ক্ষুদ্র দেওয়ানী 
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'মোকদ্দমা বিচারের ক্ষমত| লাভ করেন। হর তিন গুর- ভু 

শরৎনন্তর, শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্ত্র ও দিবাচন্দ্র দোম। রি? 

কালীপ্রসন্্ের মধাম পুন শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্ত্র সোম বেঙ্গল ব্যান্ক গোষ্ট 
অফিসের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। ১৮৯৪ খুঃ তিনি জেনারেল পোষ্ট 

অফিসের পত্রাদদি বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। 
কালী প্রসন্নের কনিষ্ঠ পুত্র দিবাচন্ত্র সৌম কলিকাতা রেভিনিউ 

বোর্ডের একজন কেরাণী ছিলেন। তাহার ছুই পুল্র- শ্রীযুক্ত রামছুলাল 

ও শ্রীযুক্ত শ্তামঢলাল সোম। 

দর্গাচরণের তৃতীয় পুত্র গুরুপ্রসন্ন মোমের ছুই পুন্র-শ্রীযুক্ত ঈশান 

চন ও শ্রীযুক্ত উপেন্ন্ত্র সোম । 

দুর্গাচরণের চতুর্থ পুত্র রায় বরদাপ্রসন্ন সোম বাহার, ১৮৪৪ খৃঃ 

জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে তাহার বিদ্যারন্ত হয়। ১৮৬৬ খুঃ 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়া ১৫ টাকা বৃত্তি গ্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ খুঃ 

হুগলী করেজ হইতে এফএ পাশ করেন। ১৮৬৯ খুঃ কলিকাতা 

ফ্রীচার্চ ইনৃষ্টিটিউসন হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭ খুঃ 
তথা হইতে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মুনসেফ পদে নিযুক্ত হন। 

তিনি যখন কুমিল্লার গ্রথম মুনসেফ ছিলেন, মেই সময় গবর্ণমেপ্টের একটি 
কার্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ক্রমে তিনি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর সবজজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। পাচ বৎনরকাল দেই 

পদবে প্রতিষ্টিত থাকিয়া ১৯০১ থুঃ ১৬ই মার্চ মেদিনীপুর হইতে অবনর 

গ্রহ করেন। তিনি উৎপাহণীল ও স্বাধীনচেতা রাজবর্ধমচারী ছিলেন। 

বঙ্গসাহিত্যে তাহার আন্থ্রাগ ছ্বিল। “গয়া ও গয়ালী” নামে একখানি 

গ্রন্থ রচনা করেন) অধিকন্ত “রিলিফ, খ্যাক্ট” সম্বন্ধে তাহার রচিত 

 একথানি ইংরাজী গ্রপ্থের মমালোচনা করিয়া পদ্দু পেট? পত্রিকার 

»ভৃতপূ্ক সম্পাদক রায় কষ্চদাস পাল বাহাদুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া- 
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ছিলেন। তিনি গিতার ম্মরণার্থে ভট্রপল্পী গ্রামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠা এবং পণ্ডিতগণের ও ছাত্রবৃন্দের অবস্থানের জন্ত একটি পাকা বাটা 

নির্মাণ করেন। ্টগল্লী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহার্ঘ তিনি একটি 

ভাঙার স্থাপন করিয়! গিয়াছেন। ১৯০৩ খুঃ ভারত সমাট সপ্তম 

এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট তাহাকে একথানি 

সম্মানপত্র প্রদান করেন । পত্বী বিয়োগ হওয়ায় তাহার স্মৃতিকল্পে তিনি 

টুচুড়ার ইমামবারা হীদপাতালে ৫০০ ২ টাকা দান করেন, এই টাকায় 

ইাপাতালের সাধারণ রোগীদিগের জন্ত একটি নূতন বিভাগ নির্মিত 

হইয়াছে। হাদপাতালে নূতন অস্ত্র চিকিৎসালয় নির্মাণ জন্ত তিনি ২৫০২ 
টাক! দ্বান করেন। তাহার সংকার্ধ্যে সন্তষ্ট হইয়া! গবর্ণমেণ্ট ১৯০৯ খুঃ 

ইংরাজী নুরবর্ষ উপলক্ষে পরায় বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। 
মৃত্ার কয়েক মাস পূর্ব হইতে তিনি হৃদরোগাক্রাস্ত হন) অবশেষে 
১৯১২ থৃঃ ৭ই মেরায় বরদাপ্রসন্ন মোম বাহাছুর পরলোকগমন করিয়া- 

ছেন। তাহার পুল্র সন্তান হয় নাই, তিনটা কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। 

তদীয় প্রথম! কন্ঠা শ্রীমতী উধাবতীর পুক্র শ্রীযুক্ত গ্রুল্লচন্ত্রঘোষ, শ্রীবুক্ত 

ভেমচন্্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নিরদচন্দ্র ঘোষ। মধামা কন্তা শ্রীমতী 
ভবতারিনীর পুত্র শ্রীযুক্ত নির্মলচন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পরিমল চন্ত্র ঘোষ ও 

্রীঘক্ত স্থৃবিমল চন্দ্র ঘোষ। কনিষ্ঠা কণ্তা শ্রীমতী জগততারিনীর পুত্র 

শ্রীঘুক্ত অনীল গোপাল বন্ধু ও ্বীক্ত বিনয় 'গাপাল বনু 

রাধাগোবিনের চতুর্থ পুত্র গঙ্গাচরণ মোম ১৮১৫ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি প্রথমে একজন মুনসেফ, নিযুক্ত হন; তৎপরে সবজজ পদে 

উন্নীত হইয়াছিলেন। গঙ্গাচরণ বিশেষ নুখ্যাতির সহিত রাজকাধ্য 

করিয়া ১৮৭০ থৃঃ .অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খুঃ ২৪শে 

আগষ্ট ইহলোক হইতে গতান্ হন। তিনি মৃত্যুকালে সারদা গ্রসন্ন, 

রাখালচন্দত্র ও গোপালচন্ত্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান। এক্ষণে 
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তাহার ছুই পুক্র শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন সোম বি, এল এবং শ্রীযুক্ত গোপাল 

চন্ত্র সোম এম, এ, বি, এল কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ও তিনকন্তা 

বিদ্যমান। 

রাধাগোবিন্দের পঞ্চম পুক্র ভগবতীচরণের পুত্র শ্রীযূক্ত শিবগ্রসন্ন 

সোম। 

রাধাগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র চণ্তীচরণ সোম হুগলী কলেজের একজন 

উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি একটি রচন৷ লিখিয়া স্বর্ণ পদক প্ররস্কার 

প্রাপ্ত হন। চণ্ডীচরণ বহুদিবস হুগলী কলেজের লাইব্রেরীয়ান পদ্দে 

নিযুক্ত ছিলেন । বদন্ত রোগে স্ঠাহার মৃত্া হইয়াছে । 

৬ মোহনবিহারী সোম । 

ঘনগ্রামের দ্বিতীয় পুত্র মোহনবিহারী সোম ১৭৬৪ খুঃ ভূমিষ্ঠ হন। 

তিনি ওলন্দাজ গবর্ণমেন্টের কোষাধাক্ষ ছিলেন। তীহার ঢুই পুক্র-- 

গঙ্গাগোবিন্দ ও রামগোবিন্দ সোম। 

মোহনবিহারীরু জোষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সোম ১৭৮৬ খুঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি কয়েক বৎসর মুনসেফের কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ 

করেন। গঙ্গাগোবিন্দের চারি পুভ্র-রাধাকিশোর, রাইকিশোর, নবীন- 

চন্ত্র ও গৌরচন্দ্র সোম। 

গঙ্গাগোবিন্দের জোগ্পুক্র রাধাকিশোর সোম ১৮১৭ থুঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের পেস্কার ছিলেন । 

১৮৬২ খুঃ সদর দেওয়ানী আদালত বর্তমান হাইকোর্টে পরিণত হইলে 

তিনি কলিকাতা হাইকোটের আপীল বিভাগের পেস্কার হন। অতঃপর, 

তিনি অবনর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ] 

_ গঙ্গাগোবিনের তৃতীয় পুর নবীনচন্ত্র সোম ১৮৩৪ থুঃ মি হ্ন। 



1৪১২ ভারত-গোরব। 

তিনি বর্ধমান বিভাগের কমিশনার বাহাদুরের অফিসে নানা বিভাগে 
কর্ম করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। তীহার পু শ্রীযুক্ত বিজয়কিশোর 

সোম। 

_. মোহনবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র রামগোবিন্দ মোম ১৭৮৮ খুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি কয়েক বৎসর তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে 

কার্ধ্য করিয়া ক্রমে সেই আদালতের ডেপুটা রেজিষ্টার পদে উন্নীত হইয়া- 

ছিলেন! তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম এই দায়িত্পূর্ণ পদলাভ করেন। 

৬ কুপ্বিহারী সোম। 

ঘনশ্তামের তৃতীয় পুত্র কুঞ্জবিহারী সোম ১৭৬২ ধৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি 
শ্রীরামপুর ওলন্দীজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন। তাহার পুত্র হর- 

গোবিন্দ মোম। 

সপ তাপ 

৬ কৃষ্ণবিহারী সোম। 
ঘনস্ঠামের চতুর্থ পুক্র কৃষ্ণবিহারী সোম ১৭৭০ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি ওলন্দাজ গবর্ণমেন্টের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে প্রথমতঃ রাজকার্ধ্যে নিষুক্ত হন। তিনি বনুদিবস শ্রীরামপুরের 

মুনসেফ ছিলেন। তাহার ছুই পুভ্র--মদনগোপাল ও রামগোপাল মোম। 

কৃষ্ণবিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনগোপাল মোম ১৮০৪ খু; জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি কয়েক বংসর তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে 

নানাবিধ কাধ্য করিয়া! পরিশেষে একজন মুনসেফ নিযুক্ত হন। ১৮৭০খুঃ 

তিনি প্রথম শ্রেণীর মুনসেফ হইতে অবদর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাঁহার 
চারি পুত্র-_হরলাল, কানাইলাল, মহেন্রলাল ও দেবেন্্রলান সোম. 



 হুগলী-_চুঁছুড়া জমীদারবংশ । ৪১৩ 

মদনগোপানের ত্যো্ঠ পুত্র হরলাল লোমের ছুই পুত্র-- ব্রৈলোক্য 
নাথ ও বিনোদলাল সোম। ভ্ৈলোক্যনাথ দোম ১৮৫৮ খুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি এণ্টেন্দ ও এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! বৃতি প্রাপ্ত 

হন। অতঃপর এম, এ, বি, এল, পাশ করিয়া মুনসেফ পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। | 

মদনগোপালের মধ্যমপুত্র কানাইলাল সোম ১৮৩০ থুঃ ভূমিষ্ঠ হন। 

তিনি হুগলী কলেজের একজন সিনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। 

তৎপরে কলিকাতা হিনু স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ৩৮ বৎসর সুখ্যাতির, 

সহিত কার্ধ্য করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাহার ছুই পুত্র" 

শ্রীযুক্ত মহেন্রলাল ও শ্রীযুক্ত প্রমথলাল দোম। জোত্ঠ পুত্র মহেন্্রলাল 
মেদিনীপুর কেনাল বিভাগের একজন নাবওভারসিয়ার। কনিষ্ঠ পুত্র 

শ্রীযুক্ত প্রমথলাল দার্জিলিং পৃত্ বিভাগের অফিসের প্রধান কেরাণী। 

মদনগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্্লাল দোম বি, এল, 

১৮৪৪ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭১ খৃঃ মুনসেফ, নিযুক্ত হন) 

পরে মবজজ পদে উন্নীত হয় 1 ১৮৯১ খুঃ ডি মাসে খুলনা হইতে 

অবসর গ্রহণ করেন। তীহার তিন পুন্র-শ্রীযুক্ত সত্যোন্্রনাথ, শ্রীযুক্ত 
উপেন্ত্রনাথ ও শ্রীযুক্ত জগন্নাথ নোম। | 

কৃষ্ণবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল সোম ১৮০৬ খুঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে নানাবিধ কার্য্য 

করিয়া! পরিশেষে একজন মুনসেফ নিযুক্ত হন; কিন্তু কয়েক বংসর 

কন্ধ করিয়া উহ! পরিত্যাগ করেন। তাহার তিন পুত্র- নু 

পারীলাল ও হরিলাল দোম। | ্ 
». রামগোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুরলাব লোম ১৮৪৮ ধঃ অন্ম্হণ ; 
করেন। তিনি মের রোডসেন, অফিসে কয়েক বংসর কার্য করিয়া 

গালের মধ্াম পুত্র গ্যারীলাল মোষ; 



৪১৪ ভারত-গৌরধ। 

বীরভূম জেলের জেলার থাকিয়৷ অকালে মৃত্ামুখে পতিত হন। 

াহার কনিষ্ট পুত্র হরিলাল সোম গাজীপুর রোডসেস, অফিসে কর্ম 

করিতেন । 
(নিবো 

৬ আনন্দবিহারী সোম । 

ঘনশ্যামের যষ্ট পুভ্র আনন্দবিহারী সোম। তাহার একমাত্র 

পুত্র ব্রজগোবিন্দ লোম তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরার 
ছিলেন। তাহার দুই পুভ্র-শ্যামলাল ও প্যারীলাল সোম। 

ব্র্গোবিন্দের জোষ্ট পুক্র শ্যামলাল সোম ১৮৩৭ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়ার বৃত্তি গ্রাপ্ত হন। অস্কশান্ত্রে তাহার 

বুাৎ্পত্তি ছিল। তিনি প্রেদিডেন্দী পোষ্ট অফিসে কর্মে নিষুক্ত হইয়া ক্রমে 

হেড আসিষ্টেন্ট পদে উন্নীত হন; তৎপরে অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। 

ব্রজগোবিনদের কণিষ্ঠ পুক্র প্যারীলাল মোম ১৮৪৬ থুঃ ভূমিষ্ঠ হন। 
তিনি উত্তরপাড়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের লাইব্রেরীমান ছিলেন। তৎপরে 

অবদর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে চারিপুত্র রাখিয়া যান। 

৬ গোকুলবিহারী সোম। 

ঘনগ্তামের সপ্তম পুত্র গোকুলবিহারী সোম ১৭৭৪ খঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি উড়িষ্যার বন্দোবস্তের সময় একজন প্রধান কর্মচারী 

ছিলেন। তৎপরে কটকের জজ বাহাদুরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। 

ত্ৃহার দুই পুত্র--শিবশঙ্কর ও রায় বেণীমাধব সোম। * 

গোঁকুলবিহারীর জোষ্ঠ পুত্র শিবশঙ্কর সোমের ছয় পুত্র-_-অমৃতলাল, 

বনোয়ারীলাল, মনোয়ারীলাল, শ্রীলাল, মুরারীলাল ও হরিলাল সোম। 



 হুগলী-চুটুড়া জমীদারবংশ। ৪১৫. 

শিবশস্করের মধ্যম পুত্র বনোয়ারীলাল সোমের ছুই পুত্র- শ্রীযুক্ত 

জগছুন্ন ত ও শ্রীযুক্ত রাজদুল্পভ দোম। কণিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজছুন্নত 
১৮৮ থূঃ তৃমিষ্ট হন। তিনি হুগলীর কালেক্টারীর রোডসেম্ বিভাগের 

একজন কেরাণী। | | 

শিবশঙ্করের তৃতীয় পুত্র মনোয়ারীলাল সোম ১৮৪৬ থ্ঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি হাবড়ার ছোট আদালতের দ্বিতীয় কেরাণী ছিলেন। 

কোন প্রকার ছুর্দৈববশতঃ . তাহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে তারক- 
নাথ ও কেদারনাথ সোম নামে ছুই পুত্র রাখিয়া যান। 

শিবশঙ্করের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীলাল সোম বি, এ, ১৮৩৯ থ্ঃ 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের একজন শিক্ষক 

ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সোম। 

শিবশঙ্করের পঞ্চম পুত্র মুরারীলাল সোম বি-এল, ১৮৫* খৃঃ তূমিষ্ 
হন। তিনি একজন মুনসেফ্ ছিলেন। ১৮৮২ খ্ঃ তাহার মৃত্যু হয়। 

তিনি মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত ধীরাজরু্চ ও শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মোম নামে 

দুই পুত রাখিয়া গিয়াছেন। 

শিবশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিলাল সোম ১৮৫৩ থ্ঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি পোষ্টাফিসের কন্ট্রোলার জেনারেল অফিসের প্রধান 

কেরাণী। তীহার তিন পুক্র- শ্রীযুক্ত বমেশচন্তর, শ্রীযুক্ত ধনেশচন্দ্র ও 

শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মোম। 

_ গ্রোকুলবিহারীর কনিষ্ঠ পুজ্ রাঁয় বেণীমাধব সোম বাহাছর ১৮১৬ থুঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুনসেফ পদে নিষুক্ত হইয়। ক্রমে সবজজ হন। 

অতঃপর কুষ্টিয়! ও পাবনার ছোট আদানতের জজ হইয়াছিলেন। 
১৮৫৭ থূঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি একটি ভাণ্ডার গ্রতিষ্া করিয়া 
অর্থ সংগ্রহপূর্ববক বুলোকের উপকার করেন। ১৮৭৩ খুঃ তিনি অবসর 
গ্রহণ করেন।. মাতচ্লিশ বৎসর অতি হুখ্যাতির মহিত রাজকার্য্য 
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করায় গবর্ণমেন্ট সত্তষ্ট হইয়া তাহাকে “রায় বাহাছুর" উপাধি প্রদান 
করেন। তিনি শিক্ষার উৎমাহদাতা৷ ও কৃষিকার্ধ্যের উন্নতির জন্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিতেন। তিনি দেওয়ানী কার্ধ্যবিধি. আইন নামে একথানি 

স্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৭৮ থৃঃ ১৭ই অক্টোবর রায় বিণীমাধব সোম 
বাহাদুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে রাধিকালাল ও 

প্রিয়লাল নামে ছুইটী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া যান। 

বেধীমাধবের জোষ্ঠ পুত্র রাধিকালাল সোম একজন সবডেপুটা 

কালেক্টার ছিলেন। তাহার তিন পুত্র- যোগেন্ত্রকষ্চ, অতুলকৃষ্খ ও 
কুমুদকৃঞ্চ দোম। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্্রষ্ মোম ১৮৮৩ খুঃ 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাত| কর্পোরেশন অফিসের একজন 

কেরাণী। মধ্যম পুত্র অতুনকৃষ্ণ সোম ১৮৬৪ থ্ঃ তৃমিষ্ঠ হন। তিনি 
কলিকাতা ছোট আদালতের একজন কেরাণী ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র 

কুমুদনঞ্চ দোম ১৮৬৬ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গীয় পুলিশের, 

ইন্স্পেক্টার জেনারেল অফিসের একজন কেরাণী ছিলেন। 

ষ ৬ বিনোদবিহারী সোম । 

ঘনশ্তামের কনিষ্ঠ পুত্র বিনোর্ধবিহারী মোম ১৭৮৩ খুঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি উড়িষ্যার নিমক মহালের একজন দারোগ! চেন ॥ 

তাঁহার ছুই পুত্র--অভয়চরণ ও গোবিন্দচরণ সোম । | 

বিনোদবিহারীর দ্ষ্ঠ পুত্র অভরচরণ মোম ১৮১৪ থ্ঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি তৎকালীন মদর দেওয়ানী আদালতের একজন মোহ্রার, 

ছিলেন। ১৮৭৫ থৃঃ অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাহার তিন পু 

রাখারচন্ত্, কানাইচন্ত্ ও ঈশানচন্দ্র দোছ। টির | 

_. অভয়চরণের “জ্যেষ্ঠ পুত শরীযুক্ত রাখালচন্্র সোম ১৮৪৪ খ্ঃ ্ 
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হন। তিনি কলিকাতার একাউণ্টেপ্ট, জেনারেল অফিসে বছুদিবস হিমাৰ 
পরীক্ষক ছিলেন) তৎপরে কলিকাতা ছোট আদালতের একাউণ্টেন্ট 
নিযুক্ত হছন। ১৯*১ খুঃ তিনি অবমর বৃত্ত গ্রহণ করিয়াছেন। | 

অভয়চরণের মধ্যম পুত্র কানাইচন্ত্র সোম ১৮৪৮ থৃঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি কলিকাতার একাউণ্টেন্ট জেনারেল দে বিভাগীয় 

হিসাব পরীক্ষক ছিলেন ।' 

অভয়চরণের কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্ত্র মোম ১৮৫৪ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি কুড়কী কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বংসর সাবওভার- 

সিয়ারের কার্য্য করিয়৷ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

বিনোদবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র গোবিনচরণ মোম ১৮২৪ খৃঃ ভূমিষ্ঠ 
হন। তিনি মাগুরার ছোট আদালতের প্রধান কেরাণী ছিলেন। 
১৮৬৬ খূঃ তাহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। 

(উবে 

কি 

৬ কপারাম সোম। 

বলভদ্র মোমের বংশধর গল্গানারায়ণের ভ্রাতা কৃপারাম মোমের পুত্র 

রামচরণ মোম কলিকাত! বাগবাজারে আসিয়া বদতি করেন তিনি 
মৃত্যুকালে শিবচন্দ্র, কৃষ্ণচন্ত্র, ভগবানচন্ত্র ও জগংচন্ত্র নামে চারি পুত্র 

এবং হরস্ন্দরী নায়ী এক কন্ত! রাখিয়! যান। 

রামচরণের জোট পুত্র শিবচন্্র সোম ইষ্ট ইতডয়! কোম্পানীর অঙ্বীনে 

আগ্রার দেওয়ান ছিলেন। তাহার হস্তে হুর্দ ও তাজমহলের ভার ত্রস্ত 

ছিল। ইংরাজ কর্ণচারীগণ তাঁহার বিশেষ প্রশংসা! করিতেন। তিন্নি 

কলিকাতা -গিমলা বাদী খর্গ্রলাদ বন্ধুর, প্রথমা কন্তাকে বিবাহ 
& ত1 তীঁহার তিন পুত্র-রামলাম, শামলাল ও মা বলা সোম। 

পিক ধাম গত হ্ামলাল সোম হিন্দু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট 
টি, ১ 
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ছাত্র ছিলেন; তৎকালে রাজ! দ্বিগন্থর মিত্র তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। 

শিক্ষা বিভাগের ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচগ্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 

মহিত তাহার বিশেষ সৌন্বপ্ভ ছিল। শ্ঠামলাল ছগলী কলেজের একজন 

খাতনাম! শিক্ষক ছিলেন এবং ইংরাজ অধ্যাপকগণ তাহাকে বিশেষ 

সম্মান করিতেন। তিনি ৩৪ বৎসর বয়ংক্রম কালে লোকান্তরিত হন। 

তাহার ছুই পুন্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ সুরেন্ত্রনাথ সোম । 

শিবচন্ত্রের কনিষ্ঠ পুল্র মাঁধবলাল সোম হেয়ার স্কুলে বিস্যাশিক্ষা 

করেন। তৎপরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। এ 

কলেজ হইতে একটি রৌপা ও স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন। 

তিনি বু দিবস উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশের ঘারওয়াল জেলার অন্তর্গত 

শ্রীনগর ওধধালয়ে মাঁৰ আসিষ্টাণ্ট_. সার্জেনের কার্য করেন) কিন্ত 
পরিশেষে তথায় বারুরোগগ্রস্ত হইয়া যৌবনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

তৎকালে তিনি একটি শিশুপুত্র রাখিয়া যান। 

রামচরণের দ্বিতীয় পুল্র কৃষ্ণচন্দ্র সোম ই£ ইত্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে 

কটকে দেওয়ান ছিলেন। তাহার হস্তে তথাকার ছুর্গের ভার স্তাস্ত ছিল। 

তিনি পূর্বোক্ত গুরুপ্রনাদ বন্ধুর দ্বিতীয়! কন্তাঁকে বিবাহ করেন। তাহার 

চারিপুন্ন--রাজকিশোর, নবকিশোর, কালীকিশোর, ও হুর্াকিশোর 
সোম এবং তিন কন্তা হইয়াছিল। তাহার প্রথমা কন্তার সহিত 

কলিকাতা-কুমারটুলির বেণীমাধব মিত্রের বিবাহ হয়) দ্বিতীয়ার সহিত 
বাগরাজ্জার-নিবামী.লোকনাথ বস্থুর ত্রাতুণ্পুত্র তারকচন্ত্র বন্র পরিণয় 

হয়) তৃতীয়ার মহিত চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত বারাসতের কানীকৃষ্ণ 
মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল। 

রামচরণের তৃতীয় গু্র ভগবানচন্ত্র সোম ও কনিষ্ঠ পুত্র জগ 

সোম গবর্ণমেন্টের অধীনে কোন কর্ম করেন নাই। হা উভয়ে 
নিঃসন্তান ছিলেগ। 
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রামচরণের কন্ঠ! হরমুন্মরীর সহিত বাগবাজার-নিবাসী দেওয়ান 

্রীহরি ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রমিকলাল ঘোষের বিবাহ হইয়াছিল। 

ইরসুরী সহমরণে প্রাপত্যাগ করেন | ১৮২৯ খুঃ $ঠা ডিমের লর্ড 

উইনিয়ম বেটিং বাহাদুর কর্তৃক দতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ 

হইবার পূর্বেই তিনি কলিকাতা মধো শেষ সহমরণে গমন করিয়াছেন । 



আন্দুল রাঁজবংশ। 
আনু গ্রাম পূর্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল, অধুনা ইহা হাবড়া 

জেলার নত হইয়াছে। হুগলী জেলার জমিদারদিগের মধ্যে আদল 
রাজবংশ স্ুবিখ্যাত ও সর্বাগ্রপ্ণ্য। এইবংশ এক দময প্রত দামাজিক 

ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় বিভূধিত ছিল। বজ্দেশের মধ্যে ইহা একটি 
প্রাচীন ও মন্ত্ান্ত কায়ন্থ জমিদারবংখ। ইহাদের রি “কর? 

গড 

রা তা ূ 

৬ রামচরণ রায়। 

দেওয়ান রামচরণ রায় আদ্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 

আরবী ও গারদী ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষাও 

যতগামান্থ শিক্ষা করেন। খৃটয় অষ্টাদশ শতাবীর প্রান্তে ইষ্ট ইতডিয় 
কোম্পানীর অধীনে কার্ধযকানে ভাগানক্গী তাহার গ্রতি নুগ্রস্া হন। 
তিনি স্বীয় প্রতিভাগুণে লর্ড ক্লাইবের “কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে কতরতার্থ 
হন। রাঁমচরণ গ্রথমে ক্লাইবের একজন সরকার ছিলেন) তৎগরে 
? ূ | 

দেওয়ান পদে উন্নীত হন। তৎকালে তিনি রুলিকাতা পাথুরিয়া- 
ঘাটায় বাম করিতেন। রামচরণ ক্রমে গরতৃত বিত্তশালী হইয়া কোম্পা- 
নীর চাকরী পরিত্যাগপূর্বক আনবে বামগ্রহণ করিয়া বীনতাব 
দীবনযাগন কর্নে। হার ছুইপুজ রামলোচন ও রান রার়। 
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৬ ৮ ব্লামলোচন রায়। 

দিশ্ীম্বর সম্রাট দাহ আলম, ক্লাবের সন্তোষ বর্দনেচ্ায় তাহার অনুচর 
ও কর্মচারীগণকে দন্মানহ্চক উপাধি প্রদানের প্রস্তাব করিলে, লর্ড 

ক্লাইব বাহাদুর দেওয়ান রামচরণকে মন্মানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া 

নির্বাচন করেন) কিন্তু রামচরণ স্বয়ং কোন সম্মান গ্রে স্বীকৃত না 
হইয়া তাহার জো পুল্র রাঁমলোচনকে সম্রাট প্রদত্ত উপাধি দানের 

প্রার্থনা করেন; তদনুমারে ১৭৬০ থু; দি্ীশ্বর মাহ আলম বাহাদুর 
রামলোচনকে “রাঙ্গা” উপাধি প্রদীন করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার 

বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং অনেক সময় পঙ্ডতগণকে পারিতোধিক 

দানে উৎসাহ প্রদ্দান করিতেন। তিনি তাহার জমিদারীর মধ্যে “আন্দুল 

রাজাৰ" নামে একটি নব অব গ্রচলন করেন; অগ্ভাপি আন্দুল রার্ষ- 

ংশধরগণ তাহা জমিদারীতে প্রচলিত রাখিয়াছেন। রাজ! বাহাদুরের 

ছুই পুন্র-কুমার কাণীনাথ ও শিবনাথ রায়। 

৬ কাশীনাথ রায়। 

. রামলোচনের দেহান্তে খ্দীয় জোট পুত্র রাজা কাণীনাথ রায় 
তংস্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাঁায় ভ্রানলাভ 

করিয়া গিতার ন্তায় উক্তভাষা শিক্ষার্থীগণের সবিশেষ উৎদাহবর্ধন 

করিতেন) অধিকন্ধ অনেক ত্রাহ্মণকে নিষ্ধর ভূমি দান করেন। তিনি 

অলৌকিক ্ রতিভাশালী ও মধুর প্রকৃতি ছিলেন। তাহার একটি পুন 

রাজনারায়ণ রায় ও একটি কন্তা রবগ্রহণ করেনা? ৮ | 



৪২২ তারত-গৌরব। 

« রাজনারায়ণ রায়। 

কাশীনাথের মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র রাজনারায়ণ রায় রাজপদে 

অভিষিক্ত হন। তিনি কলিকাতার তৎকালীন হিন্দুকলেজে বিষ্তাশিক্ষ। 
করেন। তিনি সঙ্গীত বিগ্ভার উৎসাহদাতা৷ ছিলেন এবং স্বয়ং সঙ্গীত 

বিদ্যায় সুদক্ষ বলিয়া! পরিচিত হন। তৎকালে দঙ্গীতজ্ঞ যে সকল ব্যক্তি 

দিল্লী, গোয়ালিয়র, লক্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিতেন, 

তাহাদের অধিকাংশ রাজা রাঁজনারায়ণ কর্তৃক আন্দুল রাজভবনে আহৃত 

হইতেন। তাহার সময় আন্দুল সঙ্গীত বিস্তার একটি প্রধান কেন্দ্র 

ছিল এবং আন্দুল রাজদ্রবারও এতদদেশ মধ্যে একটি দর্শনীয় স্থান বলিয়া 
গণ্য হইত। কলিকাতা! এবং তৎসন্নিহিত স্থানের প্রায় সকল সন্ত্াস্ত 

ব্যক্তি আন্দুল রাজদরবারে যাতায়াত করিতেন। রাজা রাজনারায়ণ সংস্কৃত 

শিক্ষার একজন উৎসাহদাতা ছিলেন ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিশেষ সম্মানিত 

হইতেন। কলিকাতার সংস্কৃতি কলেজের খ্যাতনামা! আলঙ্কারিক 

অধ্যাপক প্ররেমাদ- তর্কবাগীশ মহাশয় “আনুল রাজগ্রসস্তি” নামে 

একথানি সংস্কৃত কবিতা পুস্তক লিখিতে আরন্ত করেন, উহার কয়েকটা 

সর্গ মমাধা হইয়াছিল; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে রাজনারায়ণের মৃত্যুর জন্ত 

মুদ্রিত হয় নাই। ভারতের ভূতপূর্ব গবগুর জেনারেল লর্ড আকল্যাণ্ডের 
কুপারৃষ্টি রাজনারায়ণের গ্রতি পতিত হইঙ্গাছিল। ১৮৩৬ থুঃ তিনি 
রাজনারায়ণকে “রাজা” উপাধিমহ একটি বন্থমূল্য পরিচ্ছদ ও মাণিক্য- 
যুক্ত একখানি তরবারি থেলাত প্রদান করেন। রাজা বাহাছুর কায়স্থ- 
দিগের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উৎসাহদাত| ও পৃষ্ঠপোষক, এতদ্বাতীত 

সামাজিকতায়»শ্রে্ঠ ছিলেন ও প্রভৃত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। তিনি 
বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করেন যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং 

হারা পূর্বের উপবীত ব্যবহার করিতেন। তিনি ক্মিয্বর স্তায় তাঁহার 
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পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কুশগ্ডিকার অনুষ্ঠান করেন। কলিকাত৷ 

শোভাবাঙ্রারের রাজ! ন্যার রাধাকান্ত দেব বাহাছ্বর কর্তৃক তাহার 

গোত্রের বিবাহ সময় দেইরপ আর একটি অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রাজা 

রাজনারায়ণ মৃত্যুকালে একমাত্র পুল্র বিজ্য়কেশব ও একটি কন্তা 

রাখিয়া যান। 

৬ বিজয়কেশব রায়। 

রাজনারায়ণের পর তীয় পুজ্র রাজ! বিজয়কেশব রায় উত্তরাধিকারী 

হন। তিনিও সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহবর্ধনে মুক্তহস্ত হইয়া কৌলিক 

প্রথা যথানাধ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাহার ছুই পত্বীকে পোষ্য 

পুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিয় নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

অতঃপর বিধবা! পত্রীদ্বয় প্রত্যেকে এক একটী করিয়া পোষা পুল্র গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। অনন্তর কয়েকজন প্রসিদ্ধ হিন্দু আইনজ্ঞ উহা আইন 

বিরুদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে উভয় পোষ্য পুভ্র মধো মোকদামা 

উপস্থিত হয় । ইহ! কয়েক বৎমরকাল কলিকাত৷ হাইকোটের বিচারাধীন 

থাকিয়া অবশেষে বিলাতের প্রিভি কাউন্দীলের বিচারে আইন বিরুদ্ধ 

বলিয়া স্থির হওয়ায় রাঞ্জা কাশীনাথ রায়ের দৌহিত্র তরুণ মিত্র 
উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। 

৬ ক্ষেত্ররুণ মিত্র । 

_ অতঃপর রাজ! ক্ষেত্রকুঞ্চ মিত্র বিষয় সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি 

যদিও গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি চির- 

প্রচলিত মরঘাদাছদারে.দেশ মধ্যে রাজা বাহাছুর নাঁষে অভিহিত হইতেন। 
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রাজ ক্ষেত্র বদাষ্তার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজগঞ্জের রাজপথ, 
উলুবেড়িয়ার বিহচীকা৷ হাসপাতাল, উলুবেড়িয়৷ ইংরাজী বিদ্যালয়, 
খুন! জেলার মন্তর্দত আমাদি বঙ্গ বিদ্যালয় ইত্যাদি তাহার বদান্ততায় 

স্থাপিত হইয়াছিল এবং অন্যাপি প্র চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় আন্দুল 
রাজপরকারের দাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। খুলনার দাতব্য 
চিকিংদালয়ও ক্ষেত্রক্কষ্চের দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

শিবপুরে “হন্মন্ত থাট* নামক শ্মশানের বৃহৎ তৃমি আন্দুলরাজ কর্তৃক 

শবদাহের জন স্থানীয় পল্লীবাসীগণুকে প্রদত্ত হইয়াছে । আন্দুল রাজ- 
এষ্টেটের বায়ে ইহার চত্ুর্দেক ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত .এরং শব্দাহীদের 
বিশ্রাম ও মুমূর্ুগণের গঙ্গাবাস অন্ঠ স্থান নির্শিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি 
বর্তমান আছে। রাজা ক্ষেত্ররুষ্জ ইহার সংস্কারকল্পে হাবড়ার মাজিষ্টরেটের 

হস্তে ১০,০০২ টাকা দান করেন। উক্ত ঘাটের সন্নিকট রাজা কাশী 
নাথের প্রতিষ্ঠিত চারিটী শিবমন্দির আছে, তাহার সেবার্থে অদ্যাপি 
মান্দুল রাজবংশধরগণ বাৎদরিক ১০০২ টাক প্রধান করিয়া থাকেন।, 

এই অর্থে শিবপুরের একটি দীন ব্রাহ্মণ পরিবার চারিপুরুষ কাল গ্রতি- 

পালিত, হইতেছেন। ক্ষেত্রকৃষ্ণ, হুগলীর ডাফরিন্ হাসপাতালে ৫**২ 

টাক! প্রদান করেন। হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রিয়ার সাহেবের অন্থরোধে 

তিনি ৫০০০২ টাক! ব্যয়ে আব্দুল সরস্বতী নদীর উপর একটি সেতু পুনঃ 

নির্মাণ করেন। অধুনা জেলা বোর্ড এ দেতু এবং রাজগঞ্জের রাস্তার 
তত্বাবধান করিতেছে । রাজগঞ্জের রাস্তা পাকা করিতে জেল! বোর্ডের 
৮***২ টাকা ব্যয় হ&, উহার প্রায় সমুদয় বায় ক্ষেত্রকৃ্ণ প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। তিনি মাদিক ৩**২ টাকা ব্যয় স্বীকার করিয়া! পাঁচ বংসর 
কাল আন্দুলে ভুবিলী স্কুল নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সংরক্ষণ 
করেন। উহা গবর্ণমন্ট সাহাধা প্রাপ্ত মহিষ্াড়ীর বিদ্যালয়ের অনি 
ক্বরিলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভৃতপূর্ববণ অধাক্ষ মহামহোপাধ্যায় 
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মহেশ ্যারদ্ধ মহোদয়ের অনুরোধে জুবিলী বি্ালর তুলিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। আন্দুলে ৬ অরপূ্ণার বাটা আন্যাপি “ভৃঃ, কাশীধাম” নামে 
খ্যাত আছে। তথাকার অনেকগুলি মন্দিরে শিবমূর্তি এবং মধাস্থলে 

একটি বৃহৎ মন্দিরে ৬ অনবপূর্ণ মূর্তি বিরাজ করিতেছেন। তাহাদের 
পৃজায় বাৎসরিক ২৩**২ টাক! বায় হয়। ১৯০৭ খৃঃ ৪ঠ। দেবর 
রাজা ক্ষেত্রকুষণ মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার তিন পুত্র 
কুমার উপেন্ত্রনাথ, দেবেন্্রনাথ ও নগেন্ত্রনাথ মিত্র। 

এ উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 

কষেত্রকষ্ের জোট পুত্র কুমার উপেন্ত্রনাথ মিত্র বুদ্ধিমান ও সাধু- 

গ্রকৃতি ছিলেন। প্রজাদ্দিগের ছিতসাধনের জন্য তাহার নিরস্তর আন্তরিক 

চেষ্টা ছিল। তিনি সকল বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে সুবিচার করিয়া প্রজা- 

পুঞ্জের শ্রদ্ধাভাজন ও যশস্ী হইয়াছিলেন। সত্যপ্রিয়তা ও দেশহিতৈ ষিতা 

প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি সাধারণের প্রশংসাভাজন হন। কুমার 

উপেন্্রনাথ মিত্রদিগরের অর্ধাংশ অধুনা! “বড় তরফ” নামে খ্যাত এবং ইহা! 

উপেন্্রনাথের উইল অনুসারে কর্মাকারীগণের তত্বাবধানে আছে। 

বড় তরফের ব্যয়ে আন্দুলে সরস্বতী নদীতীরে একটি শবদাহের পাকা 

| শ্মশান ও গৃহ নির্মিত হইয়্াছে। 

১৯০৯ খুঃ ১ জুলাই কুমার উপেনত্রনাথ মিত্র দেহতযাগ করিয়াছেন। 

তাহার পাঁচ পুত্র-কুমার শরযুক্ত প্রমথনাধ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ, শীযুক্ত 

| ধনাথ, নত তরতনাথ ও 2 জগংনাৎ ৮ এবং যি কন্া 
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৬ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। 

ক্েত্রকুের মধ্যম পুন কুমার দেবেন্্রনাথ মিত্র একটি মাত্র কন্তাঁ 
রাখিয়া তাহার পিতা! বর্তমানে জীবলীল! সন্বরণ করেন। 

 নগেন্্রনাথ মিত্র। 

্ষত্ররুষ্ণের কনিষ্ঠ পুন্র কুমার নগেন্্রনাথ মিত্রের একমাত্র পুত্র 

কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এবং তিনটি কণ্ঠা হইয়াছিল । নগেন্- 

নাথের জীবদশায় তাহার দুইটা কন্যা লোকান্তরিতা হন। অতঃপর 

১৯১১ খুঃ ১৬ই অক্টোবর কুমার নগেন্্রনাথ মিত্র স্বর্মারোহণ করিয়াছেন । 

কুমার নগেন্ত্রনাথের অর্ধীংশ “ছোট তরফ” নামে পরিচিত। এক্ষণে 

কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্ত্রনাথ মিত্র ইহার অধিকারী । কুমার বাহাদুরের বায়ে 

আন্দুলের নিকট বাইগাড়ী গ্রামের পাকা শ্মশান ঘাট নির্মি 5 হইয়াছে। 

ইনি স্বীয় জননীর নামে আন্দুলে মাথনকুমারী চতুষ্পাঠী ও মাথনকুমারী 
পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার বদান্যতার় আন্দুলের বনতর 

দরিদ্র বিধবা এবং অনাথ বালকগণের গ্রাদাচ্ছাদন ও বিস্তািক্ষা সম্পন্ন 

হইতেছে । ইনি একজন সন্্ান্ত ও কৃতবিদ্ক বাক্তি বলিয়া পরিচিত। 

শিক্ষাবিস্তার ও সমাজের সংস্কার করিতে চেষ্ট। করিয়া থাকেন বন্গ- 

সাহিত্যে, শৈলেন্্নাথের অনুরাগ দৃষ্ট হয়। হাবড়ার ডিউক লাইব্রেরী 
ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠাককে সবিশেষ চেষ্টা করেন। ইনি মধ্যে মধ্যে 

দানাদি করিয়া লোকপ্রিপ়্তার পরিচয় দিতেছেন। 



তম্বলুক রাজবংশ । 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক রাজবংশের যে ইতিবৃভ 

আছে, তাহাতে জানিতে পারা যায় মযুরবংশীয়, কৈবর্তবংশীয় ও 
গলাবংশীয় তিনটা রাজবংশ তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

প্রথমতঃ মযুরধ্বজ, তাযধ্বজ, হংলধবঞ্গ ও গরুড়ধ্জ এই চারি 

জন মঘুরবংশীয় বাজ। ক্রমান্ধয়ে তমলুকে রাজত্ব করেন। তীহারা 

মৃহাভারতীয় কানের লোক ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ কৈবর্তবংশীয় কালু- 

ভূঞা তমলুক রাজ্য অধিকার করেন। তিনি উড়িধা হইতে 

মেদ্দিনীগুর জেলায় আগমন করিয়াছিলেন; সেই মময় তংগ্রদেশ হইতে 

কয়েকজন জ্ঞাতি আনিয়া তীহারিগকে তৃসম্পত্তি প্র্থানপূর্বক এই 

স্থানে বদতি করাইয়াছিরেন। তৎপরে ভাঙ্গড় ভূঞা রাজ্যাধিকার লাভ 

করেন। ১৪০৩ খুঃ তিনি তনুত্যাগ করিলে এই বংশের রোগ 

হইয়াছে। 
অতঃপর গল্গাবংশীয় রাজগণ তমলুক রাঙা প্রাপ্ত হন। বিরাধর 

রার-_নীলকান্ত রায় _জগদীশচন্ত্র রার--চন্্রশেথর রায়-_বীরকিশোর 

রায়_গোবিন্দদেব রায়-যাদবেজ রায়-_হরিদেব রায়-_বিশ্বেশ্বর রায়, 

_নৃমিংহ রায় রাযদীপচন্ত্র রায_দিবাচন্ রায়-_বীরভন্ 

রায়-লক্ষণচন্ত্র রা়-রামচন্ত্র রায়--পননলোচন রায়-_ৃষচন্তর রায় 

গোলকনারায়ণ রায়_-বলিনারায়ণ রায়-কৈশিকনারায়ণ রায় 

খ্দীংনারাযণ রায়_ঁকিশোর রা চন্তুকিশোর রান-মৌনী 

কিশোর রায় _মার্কগুকিশোর রায়-ইন্দরমধি রায় _নুধান্া রায়-মৃগয়া- 

মণি নুধাহার ভী ও জামিনওঞজ রায়ের গরী- তাহা, মৃগয়াদণির 
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পুত্র_লক্ষমীনারায়ণ রায়_ চন্দরামণি, লক্ষ্মীনারায়খের কা! ও কেশবনন্্ 
রায়ের পত্ী পর্যাত্ত ৩২ জন রায় উপাধিধারী গল্গাবংশীয় রাজগণ তমলুকে 

রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬৪৫ থুঃ রাজ! কেশবচন্ত্র রায় মুসলমান 

গবর্ণমেন্টকে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায় রাঁজমহলের ত্দানীস্তন 
নবাব স্তুজ] সাহ তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়৷ তদীয় মধ্যম তি 1 হরিহর 
রায়কে রাজা প্রদান করেন। 

৬ হরিহর রায় । 

কেশবচন্দ্রের মধ্যম সহোদর হরিহর রায় ১৬৫৪ থ্ঃ পর্যন্ত রাজত্ব 
করেন। অনস্তর তমলুক জমিদারী“ছুইভাগে বিভক্ত হয়। হরিহরের 

পুক্র রামচন্দ্র রায় সাড়ে নয় আন এবং হরিহরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনোহর 

রায়ের পুত্র গম্ভীর রায় সাড়ে ছয় আনা প্রাপ্ত হন। 

৬ নরনারায়ণ রায়। | ৪.৭ 
তদনস্তর ১৭৩৭ থু: রাজা রামচন্্ রায়ের পুক্র রাজা নরনারায়ণ রায় 

সমস্ত জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | তাহার ছুই পুক্র-- টানি 

কমলনারায়ণ রায়। 

রি  ্পানারায়ণ রায়। 

নরনারায়ণের লোকাস্তরে তাহার জোটপতর রাজা কৃপানারায়ণ রায় 

রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাহার সময় রাগ্য মধ্যে কৃষি বাণিজ্যের 

উন্নতি হইয়াছিল। ১৭৫২ খৃঃ রাজা ব্ৃপানারায়ণ রায় ইহনোক পরিৎ 

ত্যাগ করেন। তাহার কোন মানা হয় নাই। 



| মেদিনীপুর--তমলুক রাহ্ববংশ। রঃ ৪২৯ 

৮ কমলনারায়ণ রায়। 

ককপানারায়ণের পর তাহার কনিষ্ঠ মহোদর কমলনারায়ণ রায় 
১৭৫২ খৃঃ উত্তরাধিকারী হন। ১৭৫৬ খৃঃ পর্যাপ্ত তিনি রাজত্ব করেন। 
তাহার সময় রাজন্ব প্রদানে শৈথিলা হওয়ায় ১৭৫৭ ধুঃ মীর্জা দেদার 
আলী বেগ এই জমিদারী নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ থুঃ 

রাজা কমলনারায়ণ রায়ের লোকান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে 

সস্তোষপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়! নায়ী ছুই পত্ী এবং আননদনারায়ণ নামে 

একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান। 

১৭৬৭ থুঃ মীর্জা! দেদার আনীর মৃত্যু হইলে তৎকালীন নবাব 
সরকারের প্রধান কর্মচারী দেওয়ান নন্দকুমার রায় ও দেওয়ান 

গঞ্গাগোবিন্দ সিংহ মহোদয়গণের চেষ্টায় নবাব সমনফদ্দৌল! এই জমিদারী 

রাদী সন্তোষপ্রিয়। ও কষ্তপ্রিয়াকে প্রত্যর্পণ করেন। তাহাতে রাণীদ্ঘয় 

সন্তষ্ট হইয়। পুরস্কারদ্বরূপ দেওয়ান ননদকুমারকে ছয়খানি ও দেওয়ান 

গঙ্গাগোবিন্দকে আট খানি গ্রাম দান করেন। উহ অদ্যাপি তমুলুক 

জমিনারীর দক্ষিণাংশে তালুক বাসদেবপুর ও'গোপালপুর নামে বর্তমান 

রহিয়াছে। দৌওয়ান নদদকুমার উক্ত বাসদেবপুর তালুকে একটি হাট 
বমাইয়াছিলেন, তাহা নন্বকুমারের হাট নামে অভিহিত হয় এবং 

হাটের নামান্ুারে সেই স্থান অন্যাপি “ননাকুমার” নামে প্রখ্যাত । 

নন্দকুমারের উত্তরাধিকারীগণ বাদদেবপুর তানুক স্তাস্তর করিলে 

উহা এক্ষণে মহ্ষাদলাধিপতির সম্পত্তি হইয়াছে। দেওয়ান গল্লা- 

টু গবিদের উত্াধিকারীগণ লাগার তাক ম্যাগি ভোগ 
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৬ আনন্দনারায়ণ রায়। | 

অনন্তর রাণী সস্তোধপ্রিয়ার পুত্র আনন্দনারায়ণ রায় ও কৃষ্- 
প্রিয়ার পোষ্য পুত্র তাহাদের জমিদারী পুনরায় নয় আনা ও সাত আনা 

ংশেবিভক্ত করেন। ১৭৯৩ থুঃ ২২শে মার্চ ইংলভতীয় কর্তৃপক্ষগণ 
দশসালার বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইবার অনুমতি প্রদান করেন। ইহাতে 

জমিদারগণ নির্দিষ্ট রাজন্ব দিয়া অধিকৃত ভূসম্পত্তি পুরুষানুত্রমে ভোগ 

দখল করিবার ক্ষমতা গ্রাপ্ত হন। দেই সময় ১৭৯৫ থুঃ রাজা আনন্দ-: 

নারায়ণ রায় সমস্ত জমিদারী অধিকার করেন। তীহার হরিপ্রিয়া ও বিষ্ু- 

প্রিয়া নামে দুই রাণী ছিলেন; কিন্তু কাহারও সন্তানাদি না হওয়ায় প্রথমা 

রাণী হরিপ্রিয়া শ্রীনারায়ণকে এরং কনিষ্ঠা রাণী শির 1 লক্ষমী- 
নারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। 

৬ রুদ্রনারায়ণ রায়। 

১৮২১ খুঃ শ্রীনারায়ধ রায়ের মৃত্যুর পর রাজ! লঙ্গীনারায়ণ রায় 

আপন নামে সমস্ত জমিদারীর নাম খারীজ প্রার্থনা করেন। তাহাতে 

জোযে্টা রাণী হরিপ্রিয়। অসন্তুষ্ট হইয়া তীহার স্বামীর নিয়মাদেশ মতে 

অর্ধেক জমিদারী অধিকারপুর্বক রুদ্রনারায়ণ রায়কে পুনরায় পোষ্য 

পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ খুঃ রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় তৎকালীন সদর 
দেওয়ানী আদীলতের নিশ্পত্তানুমারে অর্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন। 

অনন্তর পরস্পরের বিবাদে ও প্রজার প্রতি নানাগ্রকার অত্যাচারে 

১৮৪৮ থুঃ রাজলক্ষী তাহাদের হস্তত্রষ্টা হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 

হয়। সেই সময় মনীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও রাখালদাম মুখোপাধ্যায় 

প্রভৃতি অর্ধেক এবং মহিষাদলাধিপতি অদ্রেক জমিদারী ক্রয় করেন। 
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১৮৬৭ খুঃ রাজা রুদ্রনারারণ রায় প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অপুত্রক 
থাকায় একটি গোষ্যুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

অতঃপর রুদ্রনারায়ণের পোষ্পুজ্র মহেন্ত্রনারায়ণ রায় বিষয় সম্পত্তি 

প্রাপ্ত হন। এক্ষণে তীহার বংশধরগণ সামান্য লাখেরাজ ও দেবোত্তর . 

সম্পত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। 

৬ লক্ষমীনারায়ণ রায়। 

বিমাতার নহিত নাঁন। গ্রকার বিবাদ সত্বেও ১৮৪৪ থৃঃ পর্য্যস্ত সমস্ত 

জমিদারী রাজা লক্ষীনারায়ণ রায়েরু, কর্ৃত্বাধীনে ছিল। ১৮৫৪ থুঃ 

লক্ষমীনারায়ণ নরলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার ছুই পুত্র--উপেন্্ 

নারায়ণ ও নরেন্ত্রনারায়ণ রায়। 

লক্গীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার উপেন্ত্রনারায়ণ রায় বন্ুদর্শিতায় 

বিশেষ ভ্তানবান ছিলেন। ১৮৬০ থৃঃ তিনি মানবলীলা! সম্বরণ করিয়াছেন। 

লক্মীনারায়ণের কনিষ্টপুন্র নরেন্ত্রনারায়ণ রায় ১৮৮৮ থ্ঃ লোকান্তরিত. 

হুন। তাহার একমাত্র পুত্র কুমীর স্ুরেন্্রনারায়ণ রায়ের বংশধরগণ | 

এক্ষণে সাধারণ গৃহস্থের স্তায় জীবনযাপন করিতেছেন । 



কাশীযোড়। রাজবংশ । 

৬ গঙ্গানারায়ণ রায়।*. 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কানীযোড়া রাজবংশ ক্ষত্রিয় কুলোডব 

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গানারায়ণ রাহ স্বীয় বামস্থান পিরনাদেশ হইতে 
৬ জগন্নাথদেৰ দর্শনা ভিলাঙ্গে ৬ ুর্ুযোত্তমধাম আগমন করেন। অতঃপর 

ার্যাদক্ষতাঁর গুণে পুরীর দেবরাজের গেনানীপদে মিযুকত হইগাছিলেন। 

১৫৭৫ থ্ঃ বাঙ্গালার নবাব দাউদ খায়ের সেনাপতি হিন্দুদেব-ছেমী 

কালাগাহাড় উড়িস্ত|-বিজয়ের অভিযান করেন, সেই মময় দেবরাজ 

প্রতিরোধ জন্য স্বীর ম্েনাপতি গঙ্গানারায়ণকে সসৈভে প্রেরণ কু, 
ছিলেন। তিনি গ্রাগুক্ত কার্যে বিশেষ দক্ষতা ও নিপুণতা: প্রদর্শন 

করিলে দেবরাজ সন্তষ্ট হইয়া! গঙ্গানারায়ণকে জায়গীরস্বন্নপ কাশীযোড়া 
পরগণ! প্রদান করেন। তৎকালে কাশীষোড়। জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। 
১৫৮৩ খৃঃ গঙ্গানারায়ণ কাণীযোড়া অধিকার করিরা স্বদেশ হইতে; 
পরিজন মানি এইস্থানে বসতি করেন। ১৫৮৬ থ্ঃ তিনি আপন 

ছুপুত্র যামিনীভান্থু রায়কে জমিদারী পরিচাগনের ভার দিয়া 

৬ পুরুষোত্তমধাম গমন করিয়! তথায় মৃত্যমুখে পতিত হইয়াছিলেন। 
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নষ়াট আকবর সাহের নিকট হইতে প্রাঙ্গগীর” সনন্দ প্রা হইন্া 
কাশীযোড়ান্ন প্রত্যাগমন করেন। তিনি তথাকার অধিকাংশ জঙ্গল 
কাটাইয়া শুরা নামক একটি গ্রাম স্থাপনপূর্বক জান্ুদিখী নামে একটি 
বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইগ্বাছিলেন। ১৬২৪ থুঃ যামিনীভান রায় 
পরলোকগমন করেন। | 

৬ প্রতাপনারায়ণ রায় । 

যামিনীভান্থুর মৃত্যার পর তীয় একমাত্র পুত্র প্রতাপনারায়ণ রায় 

সমাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে রাজোপাধি প্রান্ত হন। ১৬২৫ খুঃ 

দিল্লীরের আদেশে পুরীর দেবরাজ রাজটাক1 ও শ্বেতছত্রাদি প্রদান 

করেন। তংপরে প্রতাপনারায়ণ হরশঙ্কর নামক স্থানে রাজধানী. 

প্রতিষ্ট। করিয়াছিলেন। তিনি তথায় কতক জঙ্গল কাটাইয়! প্রতাপপুর' 

নামে একটি নগর স্থাপন করেন। ১৬৬০ খুঃ রাজ গ্রতাপনারায়ণ রায়ের, 
জীবনাবপান হইয়াছে। | 

৬ হরিনারায়ণ রায় । 

প্রতাপনারায়ণের পর তাহার পুত্র হিনারায়ণ রায় ১৬৬০ থু 

রাঙ্গাধিকার লাভ করেন। তিনি অতি ধার্শিক পুরণ টছিলেন। তিনি 

রাছধানীতে ৮ কৃষ্ণনলায় নামে একটি কুলদেবতা স্থাপন করেন ॥ 
১৬৬৯ খুঃ রাজ! হরিনারানণ রায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

২৮ 



৪৩৪ ভারত-গোৌরব। 

৬ লঙ্ষমীনারায়ণ রাঁয়। 

হরিনারায়ণের দেহান্তে ৯৬৬৯ খুঃ তৎপুন্র লক্ষমীনারায়ণ রায় রাজো- 

পাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক জঙ্গল কাটাইয়া কয়েকটি গ্রাম স্থাপন 

করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে নানা জাতীয় লোক আনাইয় নির 

ভূম্পত্তি গ্রদানপূর্ববক বর্সতি করাইয়াছিলেন। নবাব সরকারের বাকী 
রাজস্বের জন্ত তংকালীন নবাব সায়েস্ত। খ। তাহার রাজধানী রাজমহলে 

লক্মীনারায়ণকে আনাইয়| প্রপীড়িত করিলে তিনি রাজ্য রক্ষার জন্য 

্বধন্ম পরিতযাগপুর্ববক মুর্ঈলমানধর্মা গ্রহণ করিয়। বাকী রাজস্ব হইতে 

অব্যাহতি লা করেন। অতঃপর লক্মীনারায়ণ দেশে গ্রত্যাবৃত্ত হইয়া 

টাচিয়াড়া গ্রামে বাদভবন নির্ধাণপূর্বক বসতি করেন। তিনি তথায় 

একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়া তাহার ব্যয় নির্বাহার্থে একশত বিঘ! 
ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১৬৯২ খুঃ রাজ! লগ্মীনারায়ণ রায় পরত 

রা 

প্রাপ্ত হন। 
গস টি 

৬ দর্পনারায়ণ রায়। 

লঙ্গীনারায়ণের পর তাহার পুত্র দর্পনারায়ণ রায় ১৬৯২ থুঃ কাণী- 
যোড়া রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি কয়েক বংসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুর 

পুর্বে মুদলমানধর্ম গ্রহণপূর্ববক উক্ত টাচিয়াড়! গ্রামে বাস ফরেন। 
১৭২০ খৃঃ রাজ! দর্পনারাম়ণ রায় ইহলীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন। 

| 7 রায়। 

র্ণনারারণের পরলোকান্তে ১৭২০ খুঃ তীহার কনিষ্ঠ পুত্র জিত- 

নারায়ণ রায় উত্তরাধিকারী হন। তিনি নবাব সরকারে রাজস্ব প্রদানে 
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অক্ষম হইবে তৎকালীন নবাব মৃজাউদদৌল! তাহাকে মুর্শিদাবাদে 
কারারুদ্ধ করিয়। রাখেন। কিয়দ্দিব পরে নানক সাহর সাহায্যে 

কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত ৮ পুরুযোত্তমধাম গমন 
করেন। অতঃপর ৬ অ্রগন্নাথদেব দর্শনান্তে বাটি প্রত্যাগমনপূর্ব্কক 

াচিয্াড়। গ্রামে একটি সঙ্গত প্রস্থত করিয়া! তাহাতে ৬ জগন্নাথজীউর 

ষ্ঠ প্রতিষ্টা করেন। তিনি ফকিরগঞ্জ গ্রাম স্থাপন ও জিতসাগর নামে 

একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তিনি তৃসম্প্তি গ্রগান- 
ূর্বাক উক্ত নানক দাহকে বদতি করাইয়া! স্বয়ং নানকপন্থীধরম গ্রহণ 

করেন। ১৭৪৪ খুঃ রাজ! জিতনারায়ণ রায় কাগগ্রাদে পতিত হন। 

৬ নরনারায়ণ রায়। 

তংপরে জিতনারায়ণের ভ্রাতুপ্ুত্র নরনারায়ণ রায় ১৭৪৪ খুঃ 

বাজোপাধি প্রা্ত হন। তিনি প্রম ধার্দিকপুরুষ ছিলেন। নরনারায়ণ 

জয়পটনা গ্রামে ৮ জয়5ণ্ডী দেবী, প্রতাপপুর গ্রামে ৬ অনন্ত বামদের, 

দেঁড়াচক গ্রামে « গোঁবর্ধনধারী এবং খবদবন গ্রামে ৬ গোপালক্গীউ 

বিগ্রহ প্রতিষ্। করিয়! তাহাদের দেবার্থে তৃদম্পত্তি অর্পণ করেন। তিনি 

ময়নার রাজ! কৃপাননদ বাছুবলীন্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার জমিদারীর 

কিনুদংশ অধিকারপূর্ববক কাশীযোড়া রাজোর অন্ততৃক্তি করিয়াছিলেন। 

১৭৫৬ খঃ রাজা নরনারায়ধ রায় নরলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

৬ রাজনারায়ণ রায় |. 

 নরনারায়ণের দেহান্তে। ১৭৫. খঃ তীয় দো পুত্র রাজনারারণ 

বায় রাদ্যাধিকার লা করেন।. ডিনি রাজবল্লতগুর নামে একটি গ্রাম 
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স্থাপন করিয়া তথায় গড়বেষ্টিত বাসভবন নির্মাণ করাইয়াছিশেন। 
১৭৬৬ থৃঃ ৬ রঘুনাথজীউ মৃষ্তি গ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থান রঘুনাথবাটা 

নামে গ্রকাশ করেন। হরিদান বাবাদী নামক জনৈক বৈষবকে উহার 
মহান্তপদে অভিষিক্ত করিয়া ভূদপ্পত্তি দান করেন। ১৭৬৮ খুঃ তিনি 

সাহাপুর পরগণার তূম্যধিকারীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া! সাহাপুর 

অধিকারপূর্বাক ৩৬০/০ বিঘা! জমি ৬ বাহুলী দেবীর সেবার জন্ঠ দিয়া- 
ছিলেন; এতদ্যতীত কতক তূদম্পত্ত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়! বসতি 
করাইয়্াছিলেন। ১৭৭০ খঃ রাজা রাঙ্জনারায়ণ রায়ের লোকান্তর ঘটিয়াছে। 

৬ সুন্বরনারায়ণ রায়। | 
রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর ১৭৭৭ থঃ তাহার কনিষ্ঠ সহোদর নুর 

নারাঃণ রা এই রাঙ্জোর প্রতিনিধি হন। তিনি নানা জাতীয় বাি- 

গণকে নিরক্ষর তূদম্পত্তি দান করিয়! বসতি করাইয়াছিধেন । রাজবল্পভপুরে 

নানা জাতীয় শিলপীগণের বাস জন্য বিবিধ শিল্পোন্তি হইলে হুন্দরনারায়ণ 

এই স্থানের “ন্ুন্দর নগর” আধা! প্রনান করেন। এক্ষণে কেবল মছলন্দ 

ভিন্ন অন্তান্ঠ শিল্পকার্ধ্য লোপ হইপ্লাছে। ১৭৯৪. খ্ঃ মেদিনীপুরের 

তদানীন্তন কালেক্টার বাহাছুর ৬* হাজার টাকা বাকী রাজস্বের জন্য 

রাজার জমিদারী ক্রোক করেন। তিনি বাকী কর হইতে অব্যাহতি 
ও নূতন বন্দোবস্ত অন্ত প্রথমে কালেক্টার বাহাদুরের নিকট এবং 
পরিশেষে রেভিনিষ$বোর্ডে আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু রেভিনিউ 
বোর্ডের আদেশ আদিতে বংসরাধিকফাল বিধহইয়াছিল। এই সময় 
-কারেক্টার বাহাছুর ্ রয়োরশ ভাগে জমিদারী নিলাম করেন। তৎকালে 

ুন্দরনারার়ণ ১৯ সইমর বিধবা মিন রপ্ত হন ৮০5 পিট 

সুলারনারাণ রায় লোকান্বর গমন করেন। ২, .- 
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৬ বস্তিনারায়ণ রায় |; 

তংপরে সুদরনারার়ণের পুজ বসতিনারা়ণ রায় ফিাকরী। হন র্ 

তিনি সাধারণ গৃহস্থ মাত্র হইয়া সামান্য আয়ে অতি কষ্টে দেবসেবা ও 

জীবিকানির্বাহ করিয়া ১৮৩৩ খ্ং তবলীগ! মধ্ঘরণ করেন। 

৬ লক্ষমীনারায়ণ রায়। 
তদনন্তর বন্তিনারায়ণের পু লক্মীনারায়ণ রায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত 

হন। তিনি ক্ষুদ্রতবনে বাস করিয়া! সামান্য আয়ে বহু কষ্টে কালাতিপাত 

করিতেন। ১৮৫৩ খৃঃ লক্ষীনারায়ণ রায় পঞ্চতব প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

লঙ্ষীনারায়ণের পর তাহার পুত্র কুদ্রনারায়ণ রায় উত্তরাধিকার লাভ 
করেন। ১৮৮০ খুঃ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্তমান 
সময়ে কাশীযোড়া রাঁজবংশের বংশধরগণ, বহু কষ্টে জীবিকা অর্জন 
করিয়! দীনভাবে দিনযাপন করিতেছেন । 



য়ন! রাজবংশ । 

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ময়নাগড় অতি গ্রাচীনকালে 
গৌড়াধিপতির শালীপতি কর্ণসেনের রাজধানী ছিল। তাহার পুত্র 

রাজ! লাউমেন ও তৎপুত্র রাজ! চিত্রসেন তথায় বহুকাল রাজত্ব করিয়া- 

ছিলেন। 

৬ গোৌবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্্ | 

বর্তমান ময়ন! রাজবংশের প্রতিঠঠাত। গোবর্দনানন বাঁহবণীন্র 

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সবন্গ পরগণার জমিদারী স্বত্ব গ্রাপ্ত হন। 

তিনি কয়েক বংমর গরে রাজন্ব বাঁকীর জন পুরীর রাজা দেবরাজের 

রাজধানীতে কারারদ্ধ হইয়াছিলেন। তদবস্থায় গোবর্ধনানন্দ সঙ্জীত 

ও মনবিষ্ঠায় পুরীরাজকে পরিতুষ্ট করিয়া বাকী কর হইতে অব্যাহতি 

লাভ করেন। দেই দয় দেবরাজ তাহাকে “রাজা ও বাবলী” 
উপাধি এবং রাজছত্রাদি খেলাতনহ রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। তৎকালে 

ময়না গরগণার তূম্যধিকারী প্রীধর লুই রাস গ্রদানে বারবার শৈথিল্য 

করিলে গোব্নানন্দ ময়না পরগণা গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। 

অতঃপর তিনি স্বদেশে গ্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীধর লুইকে নির্বাসন করিয়া 

ময়না রাজ্য অধিকার করেন। 

এ পরমানন্দ বাহুবলান্তর 1. 

 গোবর্দনাননের মা হইলে তাহার গু গরমানদ বাবলীন্ত্র 

রাঁজ্যাধিকার লাভ বন্ধেন। তিনি মনবনাগড় দুর্ঘম দেখিয়া | সব হইতে 
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আমিয়! তথায় রাজধানী স্থাপনপূর্বক বদতি করেন। তিনি তিলদা- 
জলচক গ্রামেও একটি গড়বাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে 
তথায় অবস্থিতি করিতেন। এই গড় প্রায় একশত বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া 
অদ্তাপি বিদ্ুমান রহিয়াছে। 

৬ মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্র। 

পরমাননোর পর মাধবানন্দ বাহুবলীন্ত্র রাজামন গ্রহণ করেন। 
তিনি তমলুকের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তমলুক পরগণাঁর অন্তর্গত 

শ্রীরামপুর প্রভৃতি নয়খানি গ্রাম অধিকার করেন। তিনি ময়্নাগড় 

ও অন্যান্ত জমিদারীতে রাস্তা নির্মাণ ও পু্করিণী খনন করাইয়াছিলেন ; 

অধিকন্ হিন্দু মন্দির ও ত্রাহ্মণগণকে ব্রঙ্গোত্তর দান করেন। 
পপর পপ 

৬ গোকুলানন্দ বাহুবলীম্তর। 

মাধবানন্দের পরলোকাস্তে গোকুলানন্দ বাহুবলীন্ত্র ময়নাগড় রাজ্য- 

লাভ করেন। তিনি অতি নীরবে আমরণ লোকহিতকর ব্রত সাধন 

করিয়। গিয়াছেন। 

৬ কৃপানন্দ বাহুবলীন্দর। 
তৎপরে কৃপানন্দ বাহুবলীন্ত্র এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। 

১৭৪৪ খৃঃ তিনি কািযোড়ার রাঁজা নরনারায়ণ রায়ের সহিত যুদ্ধে 

পরাভূত হইলে তিনি ইহার জমিদারীর কিং ংশ আলা 

কাশিযোঁড়া রাজ্যের অন্ততক্ত করেন। 



8৪০.. ..... ভাঁরত-গৌরব । 

৬ জগদানন্দ বান্বলীন্দ্র । 

কৃপানন্দের পর জগদানন্দ বান্থবলীন্্ কয়েক বৎসর ময়ন1& সবঙ্গ 

পরগণায় রাজত্ব করেন। ১৭৭৩ থ্ঃ রাজা গদানদ বাবলী কাল- 

গ্রাদে পতিত হইয়াছেন ৷ 
জা 

« ব্রজান্ন্দ বাহুবলীল্্র। 

তদনস্তর জগদানন্দের পুত্র ব্রজানন্দ বাহুবলীন্ত্র ১৭৭৩ খৃঃ রাজ্যা- 
ভিষিক্ত হন। তাহার রাজত্বকালে কয়েক বদর অজন্মাহেতু এবং 

মেদিনীপুর জেলায় বন্তা ও ছূরডিক্ষ হইলে গবর্ণমেন্টের রাজন্ব প্রদানে 
অক্ষম হওয়ায় লবঙ্গ পরগণা! নিলামে বিক্রয় হইয়া! গিয়াছিল। গরিশেষে 
১৭৯৩ থূঃ হইতে ১৮০৫ থু পর্যান্ত বাকীকর আদায় জন্য ময়না! পরগণার 

অধিকাংশ গ্রাম ও অনেক নি ভূমি অংশরূপে নীলামে বিক্রয় হয়। 
দেই সকল অংশে এক্ষণে বছ তালুকদারের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৮২২ থঃ 

রাজ৷ ব্র্জানন্দ বাছবলীন্ 8 করেন। 

৬ আনন্দাননদ বাছা | 

বরজানন্দের মৃত্যুর পর তীয় পুত্র আনন্দানন্দ বাস্বলীন্তর ১৮২২ থৃঃ 

রাজ্্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ছয় বৎসর রাজ্যভোগ করি 

১৮২৮ থঃ পরলোকগত | 

তঃপর ১৮২৮ খ্ঃ ঃ আননদানন্দের পুত্র  াধ্ামন বাছবলন 

রঃ প্রাপ্ত হন, হার সময় ময়না ও তমলুফের . কয়েকটি 
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জমিদারী মাত্র থাকে, উহার বাৎসরিক প্রায় ২,০০২ টাকা আয় 

ছিল |, তিনি জমিমারীর আয় বৃদ্ধি রিয়াছিলেন। ১৮৮১ থঃ তাহার 
লোকাস্তির ঘটিয়াছে। তিনি মৃত্যুকালে প্রেমানন, নঙ্চিদানন্দ ও 9৪ 
বাহুৰলীন্্র নামে তিন পুক্র রাখিয়া যান। 

অধুন! ময়না রাজবংশের রাজা! শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ, তাহার ভ্রাতা রাজ। 

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনানন্দ, পিতৃব্য ভ্রাতা! কুমার শ্রীযুক্ত সাধনানন্দ বান্থবলীন্্র 

সাধারণ গৃহস্থ সন্তানের ম্যায় কালাতিপাত কাঁরতেছেন। 



মহিষাদল রাজবংশ । 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিযাদল রাঁজবংশ অতি প্রাচীন 

জমিদারবংশ। ইহারা পশ্চিমদেশীয় সামবেদীয় বাহ্ষণ। 

৬ জনার্দন উপাধ্যায়। 

ৃষ্টায় যোড়শ শতান্ীর গ্রারস্তে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জনার্দন 
উপাধ্যায় কার্ধ্যান্তর ব্যপদেশে এদেশে আগমনপূর্ববক মুদলমান সরকার 

হইতে জঙ্গলপূর্ণ মহিষাদল জমিদারী ও অন্থান্ ছয় খানি পরগণা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বছযত্রে প্রজা সংস্থাপিত করিয়া 

“রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

৬ ছুর্য্যোধন উপাধ্যায়। 

জনার্দনের পর ছৃর্য্যোধন উপাধ্যায় রাজ্যধিকার লাভ করেন। তাহার 

প্রভাবে ও নুশামনে দিন দিন এই স্থানের উন্নতি ও ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। 
যাহারা ০৯৭৫ 

৬ রামশরণ উপাধ্যায়। 

 তদনন্তর রামশরণ উপাধ্যায় রাজামন প্রাপ্ত হন। তাহার শাদন- 
কালে রাজ্যের কথধিৎ উন্নতিসাধন হয়। বি পরম সুখে প্রজা- 

পালন করিতেন। 



মেদিনীপুর-মহিযাদন রাজবংশ । ৪৪৩ 

রায় উপাধায়। .. 
অতঃপর রাজারাম উপাধ্যায় রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি 

ষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা গ্রজ্জারঞ্ক হইয়াছিলেন। 

৬ শুকলাল উপাধ্যায়। 
তংপরে শুকলাল উপাধ্যায় এই রাজ্যের প্রতিনিধি হন। তাহার 

সময় তথাকার শোভা! সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। 

৬ আনন্দলাল উপাধ্যায়। 

_ শুকলালের পরলোকান্তে আনন্দলাল উপাঁধায় রাজকারধ্য নির্বাহ 

করিতেন। তিনি অপুজ্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে তাহার 

সহধর্মিণী রাণী জানকী দেবী রাজকাঁধ্য পরিচালন! করিতেন। তিনি 

বহুদংখ্যক ত্রাঙ্মণ পণ্ডিতকে ভূম্পত্তি ও বৃত্তি দান করিয়া সংস্কৃত 

বিদ্যালোচনার উৎদাহ প্রদান করেন। তিনি অনেকগুলি দেবতা 

ও একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব কালে 

১৭৮৯ থুঃ লর্ড কর্ণওয়ালিম্ রাজন নির্দিষ্ট করিয়া দশ বংমরের 
জন্য জমিধীরদিগের সহিত একটি বন্দোবস্ত করেন) সেই. সময় 

জানকী দেবী প্রাণী” উপাধি রা হইয়াছিলেন। তিনি নিঃস্তান 
থাকায় একটি রা গ্রহণ করেন। ১৮০৪ খ্ঃ এই রী 

রাণীর দেহাস্তর ঘটিয়াছে। 



৪8৪. ভারত-গৌরব | 

৬ মতিলাল উপাধ্যায় | 

অনন্তর রাপীর পোষাপুক্ মতিলাল উপাধ্যায় বিষয় সম্পত্তি প্রা 

হন। তিনি রাজ্যের বছবিধ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । তিনি 

নিঃসস্তান অবস্থায় ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন । 

৬ গুরুপ্রসাদ গর্গ। 

মতিলালের মৃত্যুর পর তাহার সেবাইত সুত্রে গুরুগ্রসাদ গর্গ 

জমিদারী লাভ করেন। এই সময় হইতে মহিষাদল রাজ্য গর্গ 

বংশের হস্তে আসিয়াছে। তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পত্ী 
সন্থরাদেৰী কিয়দ্িবস রাজ্য পরিচালন! করিয়াছিলেন। 

৬ রঘুমোৌহন গর্গ । 
অতঃপর রঘুমোহন গর্গ মহিষাদল রাজ্য সেবাইহ ৃ ত্রে প্রাপ্ত হন। 

তিনি রাজ্যের উন্নতি সাধনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 

৬ তবানীপ্রসাদ গর্গণ। 

রুমোহনের পর ভবানীপ্রসাদ গর্গ উ্াধিকারী হুন। তিনি 
সমাজ-হিতকর কার্ষ্যে সহান্ততি গ্রকাশ করিতেন। বান চিতা 

জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ৃ | ্ 
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৬ কালীপ্রসাদ গর্গ। 
তদনন্তর কানীপ্রসাদ গর্গ রাজামন লাত করেন। তিনি অকাল: 

মৃত নিবন্ধন অধিক দিবপ রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। 
+ ওযা রা এ ৯ 

৬ জগন্নাথ গর্গ। 

কালীপ্রদাদের দেহান্তর হইলে গরবরণমেন্টের অনুমতি ক্রমে জগন্নাথ 

গর্ম এই রাজ্যের প্রতিনিধি হন। তিনি বিবেচক ও ধার্পিক পুরুষ. 

ছিলেন। ৃ 

৬ রামনাথ গর্গ । 

তংপরে রামনাথ গর্ণ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাহার অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক সময় তদীয় জননী রাণী ইন্দ্রানী দেবী রাজকার্ধয পরিদর্শন 
করিতেন। ১৮৪১ থুঃ রামনাথের মৃত্যু হইলে তাহার পতিব্রতা পরী 
রাণী বিমল দেবী মাহেশের ঘাটে সহমরণে প্রাণত্যাগ করেন। 

ক উর 

৬ লক্ষণ প্রসাদ গর্গ। 

অতঃপর রামনাথের উইল অনুসারে ্ীহার পোহাগুর লক্ষণ, 

প্রসাদ গর্ম রাঁজালাভ করেম। “তিনি একটি সুবৃহত রথ প্রস্তত করাইয়া 

বহুবযয়ে তাহা ্রতিষ্া করিয়াছিবেগ । অধিকন্ধ নিজব্যে একটি ইরানী 

বিদ্যায় ও. হাসপাতাল স্থাপন করিয়া যান। ভিনি অত স্থানের 

বা, কালা, সত ঢশামি« খবং শি শি বিদ্যালয়ের সাহায্য 



8৪৬ ভারত-গৌরৰ । 

অন্তর্গত মণ্ুলঘাট পরগণা৷ কলিকাতা৷ কলুটোলার হু প্রসিদ্ধ হীরালাল- 
শীলকে বিক্তুয় করেন। তাহার তিন পুক্র ঈশ্বরগ্রদাদ, জ্যোতিঃগ্রসাদ 
ও রামপ্রসাদ গর্গ ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুক্রদ্ব় পিতার জীবিতকালে 
ইহমংসার পরিত্যাগ করেন। 

৬জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ। 
লক্ষণ গ্রদাদের মৃত্যুর পর তাঁহার মধ্যম পুত্র জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ 

রাজ্্যাভিষিক্ত হন। তিনি কলিকাতার হিন্দু হোষ্টেল নির্্াণার্থ 

২০,৯০২ টাঁকা দিয়াছিল্লেন, তজ্ন্য গবর্ণমেন্ট তাহার সুখ্যাতি 
করিয়া ১৮৯ থঃ প্রাজা” উপাধি সম্মানে সন্মানিত করেন। তিনি 

*মাজের কল্যাণকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। পল্লীসমাজে 

: তাহার প্রভৃত মান সন্্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সহৃদয় দানশীল, 

সদনুষ্ঠানরত ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে 

পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। 

সতীশপ্রসাদ গর্গ । 

জ্যোতিঃগ্রদাদের পরলোকান্তে তাহার পুত্র রাজ! শ্রীযুক্ত সতীশ 
প্রদাদ গর্গ বাহাতুর মহ্যাদল রাজ্য ভোগ করিতেছেন। ১৯৪৩ থ্ঃ 

১*ই এগ্রেল বযঃপ্রাপ্ত হইয়! ইনি স্বহস্তে রাজাভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
১৯০৭ খ্ঃ সতীশগ্রসাদ “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৯ থুঃ 
মহ্যাদলরাজ বর্গায় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্থৃতিভাগ্ডারে 
২,৫০০২ টা দান করেন। ১৯১৩ খৃঃ ওরা জুন ভারতেস্বর পঞ্চম জর্জ 

(মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি বিগত: প্রাজ! বাহাদুর”, উপাধি 
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লাভ করিয়াছেন। বঙ্গের জনপ্রিয় প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল 

বাহাদুর উক্ত বদর ২৫শে নবেম্বর কলিকাতার লাট ভবনে একটি 

দরবার করিয়! ইহাকে উপাধিমনন্দ প্রদান করেন; তৎকালে রাজ 

ঘাহাছুর একখানি তরবারি খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৩ থৃঃ 

১৬ই আগস্ট রাজ! বাহাদুর মেদিনীপুর কলেজগৃহ নির্াণকলে 

২৫১০**২ টাকা দান করেন। ইহার প্রদত্ত অর্থে কলেজের রসায়ন 

শ্রেণীর জন্য একটি হল ও গৃহ নির্মিত হইয়াছে। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদের স্থামী ভাগারে ৫'০০২টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। 

রাজা বাহাদুর মহিষাদলের দাতব্য হানপাতাল ও একটি মধ্য ইংরাজী 

বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ বায়ভার বহন করেন) তথ্যাতীত অন্ঠান্ত কয়েকটি 

বিদ্যালয়ে মাসিক টাদা দিয়া থাকেন। ইনি একটি ধর্মশালা ও 

কয়েকটি ঠাকুর বাড়ীর সেবার ব্যয় নির্বাহ করেন। রাজা বাহাছুর 

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একজন প্রধান জমিদার। গবরণমেপ্টের নিকট 

ইহার প্রভূত সন্মান ও প্রতিগানত দৃষ্ট হয়। রাজা বাহাছ্রেরর ছুই পুত, 

তন্মধ্যে সো কুমার শ্রীযুক্ত গোপাল প্রদাদ গর্গ বাহাছুর জমিদারীর 

-তত্বাবধান করিয়। থাকেন। 



নাড়াজোল রাজবংশ | 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাড়াজোল রাজবংশ টি াটীন 

জমিদার বংশ। অতি প্রাচীন কালে মেদিনীপুর রাজবংশের জনৈক 

শাসনকর্তা রাজা স্থুরত সিংহ দি্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীরের একজন 
সামরিক কর্মচারী ছিলেন। তিনি স্বীয় সেনাপতি লক্ষণ সিংহ কর্তৃক 

সিংহাসনচ্যুত হন। অতঃপর উড়িষ্যার জনৈক রাজা ডি নিহত 
হইয়াছিলেন। 

লক্ষণ সিংহের পর ক্রমায়ে রাজ! শ্যাম সিং ই, তা সিংহ, 

রঘুনাথ সিংহ, রাম সিংহ, যশমন্ত সিংহ এবং অর্জিত সিংহ মেদিনীপুর 
রাহ শাসন করিয়াছিলেন। 

৬ ত্রিলোচন খা। 

রাজ! অর্জিত সিংহ অপুভ্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে রাণী ভবানী ৪ 

রাণী শিরোমণি নামে ছুই বিধবা পত্থী রাখিয়া যান। সেই সময় তাহাদের 

শ্বশুর যশমন্ত সিংহের একজন আত্মীয় রাণীদ্য়ের বিরুদ্ধাচরণ. 

করিলে তাহারা নাড়াজোলের দদেগাপ জাতীয় জমিদার ভ্রিলোচন খা 

নামক এক ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধা হইয়াছিলেন | তিনি 

কৌশলে শাস্তিস্থাপন করিয়া রাণীঘুয়ের ম্যানেজার গন্ধে নিযুক্ত ₹ন। 
দেই সময় একটি সর্ভ হয় যে রাশীঘয়ের অবর্তমানে ভ্রিলোচন খা 

মেদিনীপুর রাঙ্গ্য প্রাপ্ত হইবেন। ১৭৬৭ থৃঃ জ্যেষ্টা রাণী ভবানী ও. 

ত্রিলোচন খী উভয়ে লোকান্তরিত হইলে কনিষ্ঠ রাণী শিরোমণি বি 

সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হন। : | 
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অতঃপর রাণী শিরোমণি ভ্রিলোচনের ভ্রাতুপুত্র সীতারাম খাকে 
ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া জমিদারী পরিচালনের ভার দিয়াছিলেন। 
১৭৮৪ খুঃ সীতারাম খা মানবলীলা মন্বরণ করেন। তাহার ছুই পুত্র 
আমলার ও মোহনলাল খাঁ। | 

৬ আনন্দলাল খা। 

অনন্তর নীতারামের ষ্ঠ পুর আনন্দলাল খু! বিষয় সম্পত্তির 

তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে রাণী শিরোমণি গ্রতিপালন 

করিয়াছিলেন। বার্ধকো রাণী শিরোমণি তাহার জমিদারী আনন্দলাল 

ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনলালকে দান করেন। ১৮১৭ খৃঃ আনন্দ- 

লাল খা পরলোকগত হন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। 

৬ মোহনলাল খ]। 

তৎপরে আনন্দলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনলাঁল খা রাজ্যাধিকার 

লাভ করেন। ১৮১২ থুঃ অক্টোবর মাসে রাণী শিরোমণি গতান্থু হন। 

তাহার মৃত্যুর পর রাজ! অর্জিত সিংহের জনৈক জ্ঞাতি কন্দর্গ সিংহ 

বিষয় সম্পত্তির দাবী করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮১৭খঃ: ওরা ডিস্ম্বের 

তীঁহার দাবী বিলাতের প্রতি কাউচ্সিলের বিচারে গর হইয়াছিল) 

১৮৩* থূঃ ফেব্রুয়ারী মালে মোহনলাল থা মৃত্ামুখে পতিত হন। .. 

২৯ 



৩৫০ ভারত-গৌরব। 

মোহনলালের পর তাহার জোস্টপুত্ত অযোধ্যারাম খা উত্তরাধিকারী 
হন। তাহার অপ্রাপ্ত বাবহার সময় বিষয় সম্পত্তি তদীয় মাতা 
ও বিমাতার মধ্যে দুইটি তুল্যাংশে বিভক্ত হয়। উহার এক ভাগ 
অযোধ্যারাম এবং অর্ধীংশ তাহার ছুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ১৮১ থ্ঃ অযোধ্যারাম বয়ঃগ্রাণ্ত হইয়া সমুদয় জমিদারী 
পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু ১৮৪৪ থৃঃ ৩,শে এপ্রেল তৎকালীন 

সদর দেওয়ানী আদালত হইতে অর্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন। তদনন্তর 
১৮৬৭ থুঃ সেপন্বর মাসে তিনি সঙধগ্র বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। 

অধুনা মেদিনীপুর, দিকিয়াবাজার, মনোহরগড় ও বাহাছুরপুর এই চারি 
ভাগে জমিদারী বিভক্ত হইয়াছে । অযোধ্যারাম একজন সহৃদয় ব্যক্তি 

ছিলেন। হিনুধর্খ্ে তীহার আস্থা ছিল। তিনি মেদিনীপুর ইংরাজী 
বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার, ছূর্ভিক্ষ ভাঁগার ও ওষধালয় প্রভৃতিতে 

অর্থ সাহায্য করেন। ১৮৭ থুঃ ছুর্িক্ষের সময় প্রায় ৪০,০০২ টাকা 

্রজ্াবৃন্দের খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ 
নিবারিণী কার্ধ্ের জন্ত কেশপুর হইতে জুলকা পর্য্ত্ত প্রায় ছয় মাইল 

দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণকল্পে বিনামূল্যে ভূমি দান করিয়াছিলেন। 
১৮৭৯ থুঃ ২৮শে জুন রাঙ্জা অযোধ্যারাম খা রাঁজলীলা! সম্বরণ করেন। 
তিনি মৃত্যুকালে কুমার মহেন্ত্রলাল ও উপেন্্রলাল খ| নামে ছুইটা 

টানি পুক্র রাখিয়া যান | | 
ঞ্ চি | 

« মহেন্দ্রলাল খা। 
অযোধ্যারামের মৃত্যুর পর তাহার জোট পুত্র মহেনুলাঁল খা রাঁজাসন 

প্রাপ্ত ছন। তীহার সময় জমিদারী ন্বশৃঙ্খলায় পরিচালিত হয়। তিনি 
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অবগড়, করণ এবং নাড়াজোল প্রভৃতির ঠাকুরবাড়ীতে ধরমশানা 
স্থাপন করেন। তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন | 
১৯১৪ খঃ ২২ জুন মেদিনীপুর রা্জবাটাতে তাহার পরী গরলোকগমন 
করিয়াছেন। তিনি গোপনে অনেক দরিদ্র লোককে দান করিতেন | 

. রঃ রি ২০ 
এ: 

অর তগ কস 

নরেন্দ্রলাল খাঁ ধা। 

মহেন্লালের পুক্র রাজা শ্রীযুক্ত নর ধ] বাহাদুর অধুনা 
মেদিনীপুর ও নাড়াজোলের রাঁজপদে সমানীন। ১৯১৩ ঃ ইনি 

মেদিনীপুর মিউনিস্সিগালিটার কমিশনার ছিলেন। নানাবিধ দানে 

ইহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। রাজ! বাহাদুর মেদিনীপুর নহরে জলের 
কল স্থাপনকল্পে এক লক্ষ টাকা দান করিতে গ্রতিক্ত হইয়া 

ছেন। ইনি নাড়াঙ্জোলে একটি ইংরানী বিদ্যালয় স্থাগন করিয়াছেম। 

শিক্ষাবিস্তার ও স্বদমান্জের মংস্কার করিতে রাজা বাহাছুর বিশেষ আগ্রহ 

প্রকাশ করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় াহিত্য পরিষদের স্থায়ী তাণ্তারে ইনি 
৫০৯০ টাকা দান করিতে গ্রতিষ্ুত হইয়াছেন, গরমে নিকট 

ইহার টা ও প্রতিপত্তি আছে। 

রাজা বাহারের দুই পুতত- কুমার শ্রীযুক্ত দবেণাল ও মু ্ 

বিজয়লাল খা বাহাছ্র। ইয়া দার ১ খা নি লাভ 

করিয়ছেন। নু 1 





অুত্জী আব £ 

রাজসাহী বিভাগ | 





পুটিয়া রাজবংশ 
রাঙ্সাহী বিভাগের মধো পু! রাজবংশ অতি প্রাচীন ও ্রিষঠা- 

পয্ন। পু টিয়ার রাজগণ মিদ্ধপুরুঘবংশ সমভৃত। 
কথিত আছে, বংরামার্ধ্য নামে জনৈক সাত্বিক' রণ পটিয়ায় 

একটি আশ্রম করিয়া তগবছুপাসনা বি! তৎকারে উট 

রর সরকারে বাজেয়াপ্ত নিল । বাঙগালার রাজন্ব সংগ্রাহকগণ 

দিশ্লীতে রাজন্থ প্রেরণ না করায় সম্রাট তাহাদের দমনার্থ একজন 

মুদলমান সেনাপতিকে মোগলবাহিণীলহ প্রেরণ করেন। তিনি 
বসরাচার্য্ের সহিত সীক্ষাং করিলে কৃষিকল্ল ব্া্গণ তাহার অভিষ্ট বিষয়ে 

সাহাধা করিয়াছিলেন। অনন্তর বৎসরাচারধ্য পুরস্কাস্বরগ পদ্মা নদীর 

তীরবর্তী লঙ্করপুর পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। বংমরাচারধ্য বিষয় 

বাদুনা রহিত ছিলেন, তিনি জমিদারীর উপর ৃ ষ্টিনিক্ষেপ করিতেন না। 

হার অনেক গুলি পুন্র সন্তান ছি, তন্মধ্যে চতুর্থ পীতান্বর ও পঞ্চম 

নীলাম্বর রায়। 

৬ পীতান্বর রায় 

বংমরাচার্য্ে চতুর্ঘ পুর তর পীতান্ধর রায় একজন চতুর লোক, ছিনেন। এ 
তিনি মোগল সয়াটের অুপরহভান হা রায়" উগা ধ্হ ৪৫ 

জমিদারী লক্গরপুর পরগণ! লাত করেন। ্ 



৪৫৬ ভারত-গৌরব। 

৬ নীলাম্বর রায়। 

পাতানবরের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বর রায় এই সম্পত্তি 

প্রাপ্ত হন। তিনি জমিদারীর আয় কথঞ্চিত বৃদ্ধি করেন। নীলাম্বর 

অহমিকাশূনয, আচরণ দ্বারা প্রজাপুগ্রের প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। 

রড আনন্দচন্ত্ রায়। 

অনন্তর নীলার কনিষ্ পুত্র আনন্দচন্ত্র রায় জমিদারী লাভ 

করেন। তি পিতার জীবিত কালে দিদ্লী্বর কর্তৃক “রাজা” উপাধিতে 

ভূষিত হন। লর্ড কর্ণগয়ালিসের জময় তিনি এই বংশের প্রধান পুরুষ 
ছিলেন। তাহার সহিত লঙ্করপুর পরগণাঁর চিরস্থায়ী বনোবস্ত হইয়া! 

১,৮৯,৫৯২২ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত হয়। 
গস 

৬ রতীকান্ত রায়। 

অতঃপর আননদচন্দ্রের পুক্র রতীকান্ত রায় রাঁজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। 
তিনি কয়েকটি অপন্তোষকর কার্ধ্য করিয়। রাজ! উপাধি লাভে বঞ্চিত হম ; 

কিন্ধ সাধারণে তালুকদার উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। 

৬ রামচন্দ্র রায়। 

রতীকান্তের পর তাহার পুত্র রামচন্ত্র রাঁর় বিষ সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হন। তিনি ৬' রাধাগোবিন্দ জীউ নামে একটি বিগ্রহ 

প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্্ মৃত্যুকালে তিন পুত্র নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও 

জয়নারায়ণকে রাখিয়া যান। 



রাজনাহী-_পুটিয়া রাজবংশ । ৪৫৭ 

॥ নরনারায়ণ রায়। 

 তৎপরে রামচন্দরের ছোট পুত্র নরনারায়ণ রায় এই বংশের গ্রতিনিধি 

হন। তাহার সমক্ধ নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুননদনের পিতা 

কামদেব মৈত্র বারুইহাটা পরগণার একজন তহণীলদার নিযুক্ত হন। 

'নরনারারণ অভাবপ্রস্ত রি অভাব মোচন করিতে মুক্ত হস্ত 

ছিলেন। 

৬ দর্পনারায়ণ রায় । 

তদনন্তর রামচন্ত্রের মধ্যম পুল্র দর্পনারায়ণ রাঁর় পুটিয়ার জমিদীরী 

প্রাপ্ত হন। তাহার সময় নাটোরের রথুননন রায় সামান্য পৃজারী 
ব্রাহ্মণ হইতে স্বীন্ন ধীশক্তিবলে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে পুঁটিয়া- 

রাজের মোক্তার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর দর্পনারায়ণ 

নবাব মুর্শিদকুলি থার প্রধান কাননগে! পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যোগ্যতা 

প্রক্কাশের অবদর প্রাপ্ত হন। তিনি ক্রমে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া রাজ্যের 

যাবতীয় আর বায়ে সম্পূর্ণ কর্ৃত্ব করিবার অর্ধিকার লাভ করেন। 
তাহার যত্ত্রে ও যোগাতার গুণে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইগাছিল। তিনি 

রাজস্ব সংক্রান্ত সুব্যবস্থা করিয়া! সাধারণ প্রজাবর্ের শ্রদ্ধাভাজন হন। 
তিনি অতি কর্তৃব্াপরায়ণ ও সাধুগ্রক্কৃতি ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত 

দেবালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ৪ রায় 

অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। 



8৫৮ ভারত'গৌরব। 

« জয়নারায়ণ রায়। 

রামচন্ত্রের কনিষ্ঠ পু জয়নারায়ণ রায় বিশেষ খ্যাতি গ্রতিগভভি 
লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুকালে একদা ্  রাজেন্্র- 
নারায়ণ রায়কে রাখিয়া যান। 

৬ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়। 
জয়নারায়ণের পুত্র রাজেন্ত্রনারায়ণ রায় কোনরূপ অন্তায় কার্যের 

পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সকল বিষয়ে গণ্যমান্য ও প্রসিদ্ধ লোক 
ছিলেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগ 

করিতেন। প্রজ্জাদিগের হিতপাধন করিবার চেষ্টা তাহার চরিত্রের প্রধান 

লক্ষণ ছিল। তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে “রাজা বাহাদুর” উপাধি 

লাভ করেন। | 

৬ যোগেন্্রনারায়ণ রায়। 

এই বংশের অন্যতম প্রতিনিধি যোগেন্ুনারায়ণ রায় ওয়ার্ড, ইন 

্রিটউদনে অধ্যয়ন করেন। ১৮০৭ খৃঃ তিনি ময়মনসিংহ জেলার, 

অন্তর্গত পরগণ পুখরিয়া, রাজমাহী জেলার অন্তঃপাতী পরগণা কালী- 
গ্রাম ও কাজিহাটা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভবাননদিহার এবং অন্যান্য 

ত্র ক্ষুদ্র জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি উহা হইতে কিছু সম্পত্তি 
বারাণদীধামের সৎকার্যের জন্য দান করিয়াছিলেন, অধিকন্ত তথায়, 

একটি অতিথিশালা! ও স্নান ঘাট নির্মাণ করাইয়াছেন। তিনি বিহারের 

অন্তর্গত ফাল্ নী তীরে আর একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন ॥ 



রাসাহী-পুির হাছবংশ | ৪৫৯ 

১৮০৯ খুঃ যোগেন্রনারারণ “রানা” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮১৬ খঃ 
ডিমের মাষে রাজা! যোগেন্্ুনারায়ণ রায় অকাছে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন। | 

৬ শরংসুন্দরী দেবী। 

যোগেন্্রনারায়ণের মুর, গর তাহার পত্বী শরৎসন্্রী দেবী বিষয় 
সম্পত্তি গ্রা্ হন। তাহার পিতা ভৈরবনাথের ভিনি একমাত্র সম্তান 

ছিলেন। পাঁচ বৎসর মাত্র বয়দে গু'টিয়ার রাজ! যোগেন্্রনারায়ণের সহিত 

শরতসুন্নরীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে পিতৃদেবের অতিথি- 
শালায় প্রত্যহ ভোজ্য বিতরণ করিতেন। সেই সময় নানা শ্রেণীর 
দুঃস্থ ও অতুর লোকদিগের অবস্থা! দেখিয়া ছুঃখ মোচনের চেষ্টা মানব 

জীবনের একটি প্রধান কর্তব্য বুৰিয়াছিলেন। পঞ্চদশ মাত্র বয়সে 
তাহার স্বামীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বিধবা হইয়া তিনি ব্রত 

উপানাদিতে ঘোরতর ব্রনদচর্ধ্য আরম্ত করেন। তিনি অতিশয় সরল* 

ও বিলাঙশূন্য ছিলেন। রাজকাধধ্য পরিচালনা করিবার পর অনেক. 

সময় জপে নিঝিষ্টচিত্ত হইতেন। ১৮৬৫ থৃঃ যোড়শ বৎসর বয়সে 
তাহার হস্তে স্বামীর সম্পত্তির ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি বিষয় 
সম্বন্ধীয় বাবতীয় কার্য চিকের অন্তরাল হইতে কর্ণচারীদিগের নিকট 
জাত হইয়া দাসীর দ্বারা স্বীয় অভিমত এরকাশ করিতেন। তিনি প্রধান 
প্রধান কর্মচারীগণের পরামর্শ ব্যতীত কোন কয, করিতেন না । কাহার 

নি্ধর ভূমি বাজেয়াপ্ত করেন নাই? দীর্ঘকাল ভোগ দখলকেই, উৎকৃষ্ট 

ঘলিল বলিয়া স্বীকার করিতেন। ১৮৬৫ থ্ঃ পিতা ভৈরবনাথের সহিত 

গয়াধাম গমন করেন। অতঃ গর ারাণদীধামের ম তীর্থ করিয়া 
মধুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনপূর্বক পুনরায় কাশীকম প্রত্যাগত 



৪৬০ ভারত-গৌরব। 

হন। ১৮৬৬ খৃঃ তাহার পিতা তৈরবনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি 

পিতৃদেবের সম্পত্তির প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। শরংসুন্ররী দাক্ষিণ্য ও 

দানশীলতায় রাজবংশের মান ও আপনার ব্যক্তিগত মহত্ব অস্ষু্ রাখিয়া- 

ছিলেন। তীহার অকপট ব্যবহার ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। 
রাজা ভৈরবেন্্ নারায়ণ রায় নামক একজন অংশীদার দৈব্যছুর্কিপাকে 

সমস্ত সম্পত্তি ন্ট করেন; ভৈরবেন্দ্নারায়ণ এবং তাহার পরিবারবর্গের 

তীর্থবাস ও ভরণপোষণের সমস্ত ভার শরতুছন্দরী স্বেচ্ছায় বহন করিতে 
প্রবৃত্ত হন। কুমার গোপালেন্ত্র রায় নামক আর এক অংশীদারের 

সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন কালে উক্ত কুমারের বিবাহ 

উপলক্ষে কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বিবাহের ব্যয় অতি অল্প মঞ্জুর 

করিলে শরংসুন্দরী সেই বিবাহ উপলক্ষে ৬০০০২ টাক দান করেন; 

এতদ্বাতীত উক্ত কুমারের মাতৃশ্রাদ্ধেও অর্থ সাহা্য করিয়াছিলেন। 

তিনি পু'টিয়ায় একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা কাঁলে পপ্তিতগণকে নাখেরাঁজ 

ভূমি দান করেন। প্রতিবৎপর শীতকালে পণ্তিতগণকে শীতবস্ত্র এবং 

বর্ষাকালে দরিদ্রদিগকে আহার করাইতেন। তিনি অনেক দাঁতব্যালয়ে 

এবং ভারতবর্ষের নান! প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বহু অর্থ দান 

করিয়াছেন। প্রতিবৎসরে ৬ জগদ্ধাত্রী ও ৬ অন্নপূর্ণা পুজ1 উপলক্ষে 

রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও দরিদ্রগণকে অর্থ দান করিতেন। তীহার অনন্ত 
চতুর্দশীর ব্রত গ্রতিষ্ঠার সময় গ্রায় ১৫,০০০ টাকা দান করেন। শান্ত 

ব্যাখা শ্রবণ করিয়! তাহার সংস্কৃতে বযুৎপন্ভি হইয়াছিল। তিনি পুষ্করিণী 

খনন ও রাস্তা নির্মাণকন্ন্ বছু অর্থয বায় করেন। রাঁজসাহীর ইংরাজী 

বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হইলে, তিনি প্রাচীর ও রেলিং নির্মাণ জন্য 
১০,০০০ টকা প্রধান করেন। ১৮৭৪ খ্ঃ ছূর্িক্ষের সময় বু টাকার 

খাঙ্জানা রেহাই দিয়াছিলেন এবং প্রায় চারিমাস কাল প্রত্যহ অসংখ্য 

আতুরকে আহী'ীয় দ্রব্য ও নগদ টাকা দান করিতেন । পু'টি়া, বৃন্দাবন ও 



রাজসাহী- পুঁটি রাজবংশ । | ৪৬১, 

কাণীধামে দেবালয় নির্মাণ এবং অন্ত্রের জন্য বন্থ অর্থ ব্যয় করেন। 

১৮৭৫ থ্ঃ জানুয়ারী মাসে তদীয় গোষ্যপুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে 
৩০,০০০২ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ থুঃ ১২ই মার্চ গবর্ণমেন্ট 

তাঁহার গুণের প্রশংস! করিয়া! “রাণী” উপাধি দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ থুঃ. 
১ল| জানুয়ারী রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়ার "ভারত রাঁজরাজেম্বরী” উপাধি গ্রহণ 

উপলক্ষে দিরীর দরবারে শরৎমুন্দরী “মহারাণী” উপাধি সম্মানে. 

বিভূষিতা হন। ১৮৮১ থঃ :*ই মার্চ তাঁহার পোষা পুল্রের বিবাহ 
উপলক্ষে তিনি দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন; তন্মধ্যে প্রায়, 

১,৩০১০০০২টাক] শান্ত্াধ্াপক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে বিতরণ হইয়াছিল : 

১৮৮৩ খুঃ ডিদেম্বর মাসে মহারাণী শরৎসনরী বারাণসীধামে গমন 
করেন। তিনি তথায় দুর্গোৎসব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণ ও সরম্বতী পূজা, 

মহাদমারোহে সমাপন করিয়াছিলেন। তিনি আট বর মাত্র রাজ্য: 

পরিচালনা করিয়! জমিদারীর বার্ধিক আয় বৃদ্ধি করেন। প্রায় দশ লক্ষ. 

টাকার নৃতন ভূসম্পততি ক্রয় ভিন্ন নগদ টাকা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। 
১৮৮৬ খুঃ ডিদেস্বর মাসে তিনি পুনরায় তীর্ঘযাত্রা করিয়াছিলেন। সেই 

সময় তাহার জননী দ্রবমগ্ীকে সমভিবাহারে লইয়া যান। তাহারা 
বিন্বযাচল, প্রয়াগ, অযোধ্যা, চিরকুট, ওক্কারেশ্বর, নর্শদেশ্বর, দণডকারণ্য, 

নৈমিষারণ্য, পু্ষর, করুক্ষেত্র, হরিদ্বার, জালামুখী-_এই স্থানে তাহার 

জননীর মৃত হয়__মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া ৬ বারাণমী- 
ধামে প্রত্যাগত হন। অতঃপর ১৮৮৭ খুঃ ৮ই মার্চ ৩৮ বদর বয়দে 
ৃথ্যতূমি কাশীধামে মহারাণী শরৎহুন্দরী দেবীমশিবন্ব গ্রাথ হইগনাছেন। 
তাহার সন্তানাদি ন! হওয়ায় তিনি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। 

মহারাণীর দীবদশায় তাহার দত্তক তর অকালে ন্ খে পৃতিত 

হইয়াছেন। ৫ 



৬২ ভারত-গৌরব। 

হেমন্তকুমারী দেবী। 

মহারাণীর দেহত্যাগ হইলে তীহার পুত্রবধূ রাণী শ্রীমতী হোমন্ত- 
কুমারী দেবী বিষয় কার্ধ্য পরিচালনা করিতেছেন। ইনি দয়াদাক্ষিণযবতী 

ও লোকহিতৈষিদী রমদী। হিন্দু ধর্থের গ্রন্থ পাঠে ইহার আগ্রহ 
পরিদষ্ট হয়। ইনি বছ লোঁকহিতকর. কার্্যের অনুষ্ঠান করেন। 

দেবমন্দির, ধর্মশালা, রাজপথ নির্মাণ ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে বায় করিয়া 

থাকেন। ১৯১২ খুঃ ইনি মানিকগ্জ-ধৃ্না গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎ- 

সালয স্থাপন জন্য গবর্ণমেন্টকে ২০,০০০২ টাকা প্রদান করিরাছেন। 
১৯১২ খুঃ মে মাসে ঢাকার নর্ঘরুক লাইব্রেরীর গর ক্রয় জন্য ৫,০০২ 
টাক! দীন করেন। ১৯১২ থঃ বারাণদীধামের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 
১০১০০০২ টাকা দিগ্নাছেন' ইনি বহু অর্থ বায়ে কাশীধামের দশশ্বমেধ 

ঘাটের সংলগ প্র্মাগঘাট জন্দররূপে পগস্কার করিয়া দিয়াছেন। 
১৯১৩ খুঃ ইনি পুরীধামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুটিয়ার 

গাঁচ আনীর অধিকারিণী রাণী হেমন্তকুমারী সহদয়া, বুদ্ধিমতী ও সরল 

প্রন্কতির রমপী। ইহার মনে হিংসা দ্বেষ কখন স্থান পায় নাই। অগহায় 

দরিদ্রদিগকেও অর্থনানের পরিচয় পাওয়া যায়। 



নাটোর রাজবংশ । 

ৃ্ীয় দশম শতাবীর গ্রারন্তে চন্ত্রবণীয় হিনদুরাঁজ আদিশুর কান্কুজ 

“হইতে পঞ্চজন সাগ্লিক বোদ্ত ব্রাহ্মণ রঙ্দেশে আনয়ন. করেন। বারন 

কুলঙ্রদিগের মতে শাশীল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাগ্ঠপ গোত্রীয় সুষেণ, 

ৰাংস্ত গোত্রীয় ধরাধর, তরপাঙ্গ গোত্রীয় গৌতম ও সীবর্ণ গোত্রীয় পরাশর 

এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আগত হন। কুলজ্ঞগণ উক্ত গঞ্চজন ব্রাহ্মণ হইতেই 

বারের মমাজের সুচনা করেন। উল্লিখিত কাশ্তগ গোত্রীয় সষেণ হইতে 

নাটোর, তাহিরপুর, আলাপসিংহ ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রাচীন জমিদার- 

বংশের উৎপত্তি হইয়াছে । 

পূর্বোজ্ ত্রাহ্ধণ গঞ্চের অন্যতম নুষেণের পুত্র ব্ধা ওবা_দক্ষ-_ 

গীতাধর-মান্তন্ব_হিরধাগর্ভ_তৃগর্ভ_বেদগর্ভ। তাহার পুর জিগনী 

একজন মহাসাধক ও পর্তিত ছিলেন। তিনি একনি ও তগন্তাদির 

দ্বারা বৌকদমাজে জিগনী মহামুগি নামে প্রদিদ্ধ হন। তিনি প্রতিষ্ঠার 

সহিত মংসারধর্ম সম্পাদন করিয়া বানপ্রস্থ অবশনপূর্বক হিমাচলে 

 হীবনের অবশিষ্কাল তগন্তায় অতিবাহিত করিয়া তথায় দেহত্যাগ 

করিয়াছিলেন। জীগৃনী মহামুণির স্বর্রেখ ও ভবদেব নামে দুই পুত্র 

জন্মিয়াছিল। রাজা! বন্নাল দেন ্রাহ্মণগণের শ্রেণী বিভাগ সময় স্বর্ণরেখ 

বারেন্তুমে ছিলেন, কিন্তু বদের রায় তরা্মণগণের সহিত মিলিত 

'হন। স্রণরেখের পূত সিদু ওা। হার কৈতাই, মৈতাই ও গরুড় 

নামে তিন পুত্র ছিলেন।' রাজা ব্লাল মেন ব্রা্গণগণের মধ্যে কৌনীন্য 

মর্থদা স্থাপনকালে বাস গ্রামের নামানদারে কৈতাই তাছুড়ী ও মৈতাই 

মৈত্র গাঞ্জিংজা প্রা হন। মৈত্র গ্রাম নাটোরের মন্লিকটে অবস্থিত। 



৪৬৪ ভারত-গৌরব। 

নাটোর রাজবংশ এবং ময়মনসিংহ পরগণার জমিদ!এবংপ এই মৈতাই 
মৈত্র হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। মৈতায়ের পুত্র স্থির। তৎপুজ দৌয়া- 
চার্যের সময় বন্রাজ্য মুসলমান কর্তৃক অবিকৃত হয়। দৌয়াচার্যের 
পুত্র মহানিধি আচার্য পরম পণ্ডিত ছিধেন। তাহার ভৃগু ও বৃহস্পতি 
নামে ছুই পুত্র জন্মিয়াছিল। কনিষ্ঠ বৃহস্পতি ধীশক্তিমন্পন্ন স্থপণ্ডিত 
ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র মোল ওঝা ও কুপ ওঝা উপাধ্যায়। তাহার 
উভয়ে সাতটা ও মাঝগ্রাম নামক ছুইটী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কুপ' 
ওঝার তিন পুত্র--অন্বর ওঝা, কেশব ওঝা! ও মাধব ওবা। ভজ্যঠ 

অন্বর ওঝা! পিতার প্রতিষঠিত সাতট! সমাজভুক্ত থাকেন, কিন্তু কেশব, 
ওঝা ও মাধব ওঝা পৃথক স্থানে গমনপুর্ববক বিভিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। কনিষ্ঠ মাধ ওঝা আচড়াতে মমাজ গঠন করিয়াছিলেন 
ঢাকা জেলার অন্তর্গত সিতরার গ্রমিদ্ধ তট্টাচার্াবংশ এই মাধব ওঝা 
হইতে সমূভূত। মধাম কেশব ওঝা আঙ্গারে গ্রামে গিয়া স্বীয় বাসস্থান 

স্থাপন করেন। তাঁহার জীবর ওঝা নামে একটা পুন জর্িয়াছিল। 
জীবরের চারি পুত্র--শুধাই, সিধাই, বিভাই ও মিওয়াই। জোয্ঠ গুধাইয়ের 
পুত্র শঙ্বরপাণি। তাহার তিন পুত্র--আদিত্য, শ্রীনিবাস ও রামনিতাই। 
মধ্যম শ্রীনিবাসের ছয় পুত্র--রামশরণ, ধূর্জটা, শিব, দিবাকর, ্রিবিক্রম ও 

গৌরীধর। তীয় চতুর্থ পুত্র দিবাকর হইতে নাটোর রাজবং শের শাখা 
বহি্গত হইয়াছে . 

« কামদেব মৈত্র | 

দিবাকরের অধস্তন পুরুষ কাদদেব মৈত্র নামক জনৈক, ্াহ্গণ' 
লন্বরপুর পরগণার অন্তর্গত নাটোর মৌজায় বাস:করিতেন। . তিনি 

পটিয়া রাজবংশের নরনারায়ণ রায়ের অধীনে বারুইহাটার একজন, 
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তহসীনদার নিচু ছিলেন। কামদেব নবাব সরকার হইতে প্রায়” 
উপাধি প্রাপ্ত হন। এই কামদেব রায় নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ। 
তাহার তিন পুত্র-রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষুরাম রায়। নি 
বিরাম পিতার জীবিতকালে গতাস্ত্র হইয়াছিলেন। নি 

_ কামদেবের মধ্যম পুঞ্র 'রঘুনন্দন রায় বাগ্গালার ইতিহামে একজন 
প্রতিভাশালী শান্ত্রবিশারদ বলিয়! পরিচিত। পুটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ 

রায় তাহাকে প্রথমতঃ আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়! মুশিদাবাঁদের নবাব 
দরবারে রাখিয়াছিলেন। তিনি তথায় শীদ্ব মুসলমান আইনে অভিজ্ঞতা 

লাভ করিয়া নবাবের কাননগোর প্রিয়পাত্র হন। তৎপরে কাননগরো' 

তাহার কর্মদক্ষতা দেখিয়া আপনার অধীনে নায়েব-কাননগে! পদে নিযুক্ত 

করেন। ক্রমে তাহার প্রতি এরূপ বিশ্বীস হইয়াছিল যে আপন মোহর 

পর্ন রঘুনন্দনের নিকটে রাখিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি 

খী সেই সময় সরকারী রাজত্ব নষ্ট করিলে ১৭১২ খুঃ দিল্লীস্বর বাহাদুর 
সাই তদপরাধে তাহাকে পদচ্যুত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেই 
অপমান নিবারণীর্থ নবাব একটা কৃত্রিম জমা-খরচ প্রস্তত করাইয়া- 

ছিলেন; কিন্তু কাননগে! কোন কাগজে স্বাক্ষর ও মুদ্রাঙ্কন না করিলে 

সম্রাট উহা গ্রাহী করিতেন না। এই বিপদকালে রঘুনন্দন নবাবের 
মনোরপ্রনার্থ দেই কাগজে কাননগোর মোহর মুদ্রিত করেন। পরিশেষে 
উহ! দিল্লীঙ্বরকে প্রেরিত হইলে তিনি তাহা গ্রাহ' করিয়া নবাবের 
পরদচ্যুতি রহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর পুরস্কারশ্বরূপ নবাৰ তাহাকে 
বা বাঙ্গালার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া পরায় রাঁইয়া” উপাধি প্রদান 

ঃ করেন। রঘুনন্দন অতি চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। নবাঁৰ দরবারে 
 ক্কীহার বিশেষ, প্রতিপত্তি ছির। রবাব মুর্শিদকুঙগি ধার অ 

স্ রুমন সী 'জোষ্ঠ- জাত ব্বামজীবনের নামে বিবার ভৃম্পতি 
কিনেন ডিনি নিঃসন্তান ছিলেন।.. 
৩ 
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৬ রামজীবন রায়। 

কামদেবের জো পুত্র রামজীবন রায় পুঁটিগ্নার রাঁজাদিগের অধীনে 

নাটোরে বাসভবন নির্মাণ করিয়া রাজ্য শান আরম্ভ করেন। ১৭*৬ খৃঃ 

তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অনুকষ্পায় দ্বি্ীশ্বর আরঙ্গজীবের নিকট 

হইতে রাজদণ, রাজছত্র প্রভৃতি ২২খানি খেলাতপহ পরাজ! বাহাদুর” 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়া! নাটোরের রাজা বলিয়া প্রখ্যাত হন। ১৭৬৮ খুঃ 

পরগণ! বানগাছির জমিদার গণেশবাম চৌধুরী যথা সময়ে রাজস্ব প্রদানে 

অক্ষম হইলে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাহাকে রাজাচ্যুত করিয়া রামভ্রীবনকে 
বাঁনগাছির জমিদারী প্রদান করেন। তৎকালে রাজসাহীতে উদ্দিত 

নারায়ণ রায় নামে জনৈক জমিদার বাদ করিতেন। তিনি রাঁজ- 

সাহীর রাজ! ও নবাব দরবারের সর্ব প্রধান সামন্তরাজ বলিয়! পরিচিত 

[ছিলেন। উদ্দিতনারায়ণ মৃত্যুকালে নীলক্ঠ ও শ্রীক্ঠ নামে দুইটা 

অল্প বয়স্ক পুত্র রাখিরা যান। ১৭১৪ থুঃ নবাব মুর্শিদকুলি থা 

রামজীবনকে এ রাজনাহী রাজ্য প্রদান করেন। রাজসাহী রাজ্য 

প্রাড করিয়া রামজীবন “মহারাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব 
দরবারের সর্ব প্রধান সামন্তরাজের সন্মান প্রাপ্ত হন। ১৭২০ থৃঃ 

ঘশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের 

পতন হইলে তাঁহার ভূষণ রাজ্য রামজীবন লাভ করেন। আৰ্রেয়ী 
ও করতোয়া নদীর নিকটে পান্তোল নামে একটি রাজ্য ছিল। 

তাহার বাৎদরিক ই কোটা টাকা আদায় ছিল, তন্মধ্যে ৫২,৫৩,০০০২ 

টাকা মুসলমান সরকারে. রাজস্ব গ্রদ্দান করিতে হুইত। সান্তোলপতি 
রাজা রামন্ক্ রায় দীর্ঘকাল রাজ্য শান করিয়া ১৭২৭ খুঃ স্বর্গারোহণ 
করেন। হরিপুর-_নিবাদী কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি 
ভীযুক্ত মগুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের পূর্বপুরুষ দেওয়ান রামদেব চৌধুরী 
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সান্তোল রাজোর সর্বময় কর্ত। ছিলেন। ১৭২১ খৃঃ রাণী শর্বাণী গতান্থ 
হইলে উত্তরাধিকারীহীন সান্তোল রাজ্য রামদেব চৌধুরীর সহায়তায় 
নাটোরাধিপতি রামজীবন রায়ের রাজাতৃক্ত হয়। তৎপরে ক্রমে বন্ধ 

পরগণ! তাহার হস্তগত হইলে মহারাজ রামজীবন ন্বরাঁজ্যে স্বাধীন নর- 

পতির স্ায় সমুদয় ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার লাভ করেন। 

তিনি সৈন্য রাখিবার অন্থুমতি প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
শামনভার তাহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল । ১৭২৪ থুঃ মহারাজ রামজীবনের 

একক্বাত্র পুত্র কুমার কালিক! গ্রদাদ রায় সহমা কালগ্রাসে পতিত হন। 

গৌড়ের শামনকর্ডাদিগের অধীনে স্ুুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ তাদুড়ী 
নামে তিন ভ্রাতা উচ্চ রাজকার্য্ে নিযুক্ত ছিলেন। মুঘলমাঁন সরকার 

হইতে তাহারা “থা” উপাধি প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ জগদানন্দ খাঁর বৃদ্ধ- 

প্রাপোত্র পাচু রায়ের পুত্র রসিকচন্্র রায়, মহারাজ রামজীবনের সম- 
সাময়িক ব্যক্তি ছিলেন; তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে নাটোরাধিপতি পোষ্য 

পুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৩* খুঃ মহারাজ রামজীবন রায় প্রতিপত্তির 
সহিত রাজ্যশামন করিয়। পরলোক গমন করিয্বাছেন। : 

৬ রামকান্ত রায়। 

রামজীবনের দেহান্তে ১৭৩৭ থুঃ তাহার পৌষ্য পুত্র রামকান্ত রায় 
জমিদারী প্রাপ্ত হন। তখন রামকান্তের বয়/ক্রম অষ্টাদশ বৎসর এবং 
তদীয় পন্থী ভবানী দেবীর বয়ম গঞ্চদশবর্ষ মাত্র হইয়াছিল। ১৭৩৪. খু 

রামকান্ত স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৩৭ ধৃঃ যশোহর জেলার 

অন্তঃপাতী নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেক দেববায় রাজস্ব প্রধানে অক্ষম 

হইলে নবাব স্ুক্িদৌলার আদেশে তাহার জমিদারী, বামকান্তের 
হস্তে অপিত হয়। ক্রমে মহারাজ বিষয় কার্ধে অত্যন্ত অদনোমে্ি 
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হন। পূর্ব মহারাজ রাঁমজীবনের সময়াবধি দয়ারাম রায় নামে এক 

বাক্তি রাজদরকারের.দেওয়ান ছিলেন। মহারাজ রামকান্ত সঙ্গিগণের 
কুপরামর্শে দেওয়ান দয়ারামকে পদচ্যুত করেন। অতঃপর ১৭৪২ খুঃ 

দয়ারাম মুর্শিদাবাদ গমনপূর্বক্ষ নবাব আলিবদ্ী ধার নিকট রামকান্তের 
বিরুদ্ধে নান প্রকার অভিযোগ করেন এবং সেই সময় নিয়মিত রাজস্ব 

ন! পাইয়া নবাব রাঁমকান্তকে রাজাচ্যুত করিয়া তদীয় পিতৃব্য পুর 

দেবী প্রদান রায়কে জমিদারী দিগাছিলেন। তংপরে দ়ারাম রাঁয় কতক 

গুলি সৈম্ঘ লইয়া! দেবী গ্রদাদের সহিত নাটোর রাজপুরী আক্রমণ করেন। 

দেই সমন মহারাঞ্জ রামকান্ত রায় গর্ভবতী রাণী ভবানীকে সঙ্গে লইয়া 
রাজ প্রাসাদ হইতে বহির্স্ত হইয়া! নবাবের ধনরক্ষক মুর্শিদাবাদের সু প্রসিদ্ধ 

ধনকুবের জগৎশেঠ ফতেটাদেয় শরণাগন্ন হন। জগৎশেঠের অনুগ্রহে 

কয়েক মান পরে নবাব আলিবদ্দী খা পুনরায় মহারাজ রামকান্ত ও. 

রাণী ভবানীকে স্বরাজ্যে গ্রতিষঠিত করেন। ১৭৪৬ খুঃ মহারাজ 

রামকান্ত রায় গতাস্ত্র হন। রাঁজসাহী জেলার অন্তঃপাতী 'ছাতিন গ্রাম 

নিবাদী জনৈক ধনাঢ্য বারের ব্রাহ্মণ জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর. 

একমাত্র কন্া' ভবানী দেবীর সহিত মহারাজের বিবাহ হইয়াছিল । 

তখন ভবানী দেবীর বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ মাত্র। তাহার ছুই পুত্র ও একটা 

কত্ত হইয়াছিল। তদীয় জোষঠঠ পুত্র কুমার কাণীকান্ত রাম একাদশ, 
মাসে এবং কনিষ্ঠ পুত্র অন্নগ্রাশনের পূর্ব্বে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত, 
হন। তৎপরে তারামণি নামে একটি কণ্তা হইয়াছিল। যশোহর! 

জেলার অন্তর্গত খারা! গ্রামের রঘুন্দন লাহিড়ীর সহিত সপ্তম বর্ষ মাত্র 
বয়ে তারামণির শুভপরিণয় হয়, কিন্ত বিবাহের সাত দিন পরে তিনি: 

বিধবা হই্বাছিরেন অন্ন বয়সে" বিধবা হইয়া তারামণি জননীর সহিত 
 খাকিয়া পুণাকার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনিও মাতার ন্যায় বড়নগরে: 
একটি ৮ গোপাল মৃষধি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অস্থাপি বিদ্যমান আছে | 
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৬রাদীভবানী। . 

রামকাস্তের পরলোকান্তে তাঁহার সহধ্শিী বঙগবিখ্যাতা রাগী ভবানী 
দেবী ছ্বাবিংশ বসর বয়সে উত্তরাধিকাক়্িদী হন।. ১৭৪৭ খুঃ নবাব 

আলিবর্দী থা স্তাহাকে সনন প্রদান করেন। তৎকালে মহরা্ট্রদগের 
উপদ্রবে প্রজাপুগ্রকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নবাবের সহায়তা করিলে 

নবাব দরবারে রাণী ভবানীর নাম বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল। সেই 
সময় তিনি বঙ্গের প্রধান ভূম্যধিকারিণী মধ্যে গণ্য হন। তাহার হস্তে 

প্রভূত ক্ষমতা স্বস্ত হয়। প্রজাগণের প্রাণদগাদি সর্ববিধ দণ্ডাদেশের 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার সমক্ক নাটোর রাজসরকারের 

বার্ষিক আয় দেড়কোটি টাকার উপর হইয়াছিল। নবাব মরকারের রাজস্ব 
অন্তর লক্ষ টাক দিয়! ভিনি অবশিষ্ট অর্থ সংকার্ধেয ব্যয় করিতেন। 

১৭৫১ থৃঃ রাণী ভবানীর বিশেষ গৌরবের অবস্থা হইয়াছিল। দিশ্লীশ্বর 

সমাট আরঙ্গজীবের কঠোর শাসনে কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের আদি 

মন্দির, বেণিমাধবের মন্দির প্রভৃতি বু হিন্দুমনির চূর্ণ হইলে রাণী 

ভবানী প্রভৃত অর্থ ব্যয়ে কাশীধামের লুপ্তোদ্ধার করেন। ১৭৫৩ থ্ঃ তিনি 

কাশীধামে ভবানীশ্বর নামে এক ৮ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তথাকার 

বিখ্যাত ছুর্গাবাড়ী ও ছুর্মাকুও্ তাহার ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। ুর্ন 

কুণ্ডের সন্্িকট “কুর্ক্ষেত্ তলা” নামে একটি সরোবর খনন 

করাইয়াছিলেন। কাশীধামে তিনি অনেক গুলি বিগ্রহ স্থাগন করেন, 

তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর, দগডপাণি, রাধানৃষ, ছুর্না, অনবপূর্ণ, তারা প্রভৃতি 

প্রধান) এততিনন প্রায় চারিশত রস্তরময় ক্ষুদ্র শিবমন্দির প্রতিষ্টি 

হয়। তিন তথায় অতিথিশাল! স্থাপন করেন4  কাশীধামের মধ্যে 

তিন শত বাটা বাদস্থান শ্্ লোকদিগের জন্ত নির্মাণ করাইস্াছিলেন, 

তাহাক্েবছ ভীর্থবানী বাম করিত। কাশীধামের চতুর্দিকে প্রায় পঞ্চ- 
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ক্রোশ ব্যাপিয়া নানা স্থানে ছায়াতরু রোপণ এবং তাহার পার্থ 

কপ খনন ও একটি স্তস্ত নির্মিত হয়। এতদ্যতীত কাশীধামে তাহার 
অনেক কার্তি আছে; তন্মধ্যে অন্নসত্র, সরোবর, স্থানঘাট, মন্দির, 

ধর্মশাল! অদ্যাপি বাণী ভবানীর পুণ্য কীর্তি ঘোষণ| করিতেছে । গয়া- 

ধামেও তিনি অনেক সংকা্ধ্য ও দেবালয় স্থাপন করেন। তিনি অধিকাঁংশ 

সময় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জাহ্নবী তীরবর্তী বড়নগর গ্রামে 

অবস্থিতি করিতেন। তথায় তাহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মন্দির 

আছে। তিনি বড়ন্গরে ভবানীশ্বর মন্দির, রাজরাজেশ্বরী মূর্তি প্রভৃতি 

স্থাপন করেন, এতভিন্ন অতিথিশালা ও আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। 
তাহার জন্সস্থানের উপর একটি মনির নির্মাণ করাইয়া স্বীয় জননী 

জয়হূর্গা দেবীর নামে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। জয়ছুর্গার পূজার 

জন্য পার্শ্ববর্তী ভূসম্পত্তি দান করিম্না যান। রাজসাহী জেলায় ও 

নাটোর রাজধানীতে তিনি অনেক দেবালয় ও পুণ)কীর্তি করেন) 

বিশেষতঃ এই জেলাতে অনেক নাখেরাজ ও ব্রন্ষোত্তর দিয়াছিলেন। 

স্বীয় জমিদীরীর মধ্যে ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে কন্তাদায়ের 

সমুদয় ব্যয় নাটোর রাজসরকার হইতে প্রদত্ত হইত। তিনি রাজ্যের 
রোগীদ্িগের চিকিৎসার জন্ত কবিরাঙ্জ ও হাকিম নিযুক্ত করেন। 
১৭৭ থঃ বঙ্গদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাই 
“ছিয়ান্তরের মন্বন্তর” নামে পরিচিত; সেই সময় তিনি প্রঙ্গার কষ্ট 

নিবারণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ত্রাঙ্গণ, গঙ্গাবাসী, আখড়া- 
ধারী, মহীন্ত ও অতিথিদিগের জন্ত প্রতি বদর একলক্ষ আশী হাজার 
টাক! দানাদি বৃত্তি ছিল, তন্মধ্যে পচিশ হাজার টাকা অধ্যাপক ও 

পঞ্ডিতগণকে প্রদত্ত হইত। এই বৃত্তি চিরস্থায়ী জন্ত তিনি ১৭৮৮ থ্ঃ 

হইতে কোম্পানীর ভাগডারে গ্রতিবংসর অষ্টাদশ সহশ্র মুদ্রা দাখিল 

করিতেন। তিনি স্বীয় অধিকারস্থ বীরভূম, রাজদাহী, দিনাজপুর» 
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পুর মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ঢাক! গ্রভৃতি জেলার ত্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ঠ 

ও শূদ্র এই চততর্র্ণকে বার্ধিক গ্রায় ছুই লক্ষ টাকা আয়ের নৃষ্টাধিক 
পাঁচলক্ষ বিঘা তূমি দান করেন। দেই মকল ভূমির রাজস্ব ছিল না, 

কিন্তু অধুনা গবর্ণমেপ্ট অনেক ভূমির থান্ধানা| ধার্য ও অনেকের বৃত্তি 

লোগ করিয়াছেন। রাণী ভবানী স্বদেশের কল্যাণ কামনায় বছ সদনু- 

টান করেন; অধিকন্ত লোঁকহিতকর, ব্রুতে মুক্ত হস্তে পঞ্চাশ কোটির 

উপর অর্থ ব্যয় করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার দান 

যেরূপ অদ্বিতীয় সম্মানও তদ্রপ ছিল। হিন্দু যুপলমান মকলেই তাহাকে 

অতিশর সম্মান করিতেন। অর্ধ বঙ্গব্যাপী রাঁজমাহী রাজ্যের অধিশ্বরী 

হইয়াও স্বামীর মৃত্রুর পর তিনি কঠোর বরশনচরধ্য বত অবলম্বন করেন। 
নেই সমন্ব হইতেই তিনি পরার্থে আআ্মোতমর্দ করিয়াছিলেন। ১৭৮০ খ্ঃ 

রংপুর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ “বাহার বদ” পর্গণ। ওয়ারেন 

হেষ্টিংদ্ সাহেব অন্ঠায়পূর্বক রাণী ভবানীর অধিকার হইতে গ্রহণ 
করিয়! মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত! 

কান্ত বাবুকে প্রদান করেন। হেষ্টিংসের ব্যবহারে মন্দ পীড়িত হইয়া! 

রাণী ভবানী তাঁহার পোষ্য পুত্র রামকুফের হস্তে রা্্তার অর্পণ 
করিয়া বড়নগরে গিয়া গঙ্গাবাদ আশ্রয় করেন। অতঃগর ১৮০৩ খু 

মাধী পুর্ণিমার দিবস অর্দবঙ্গাধিকারিণী নাটোরাধিশ্বরী রাণী ভবানী 

লগৌরবে অর্থশতাবীকাল দক্ষতার সহিত রা্জকার্ম্য পরিচালনাপূর্ববক 
সমরধামে গমন করিয়াছেন। তাহার পূত্র সন্তান না থাকায় জামাতার 

গরলোকান্তে স্বামীর অনুমত্যনুমারে রামকৃষ্ণ রায় নামক একটি বালককে 

গোষাপুন্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
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৬ রামরুঞ্চ রায়। 

রাণী ভবানী লোকাস্তরিতা হইলে তাঁহার পোষ্যপুক্র মহাসাধক 

রামকৃষ্ণ রায় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৭৯০ থুঃ তিনি 
মোগল সমাট দাহ আলমের নিকট হইতে “মহারাজাধিরাজ পূরীপতি 

বাহাদুর” রাজোপাধি লাভ করেন। তিনি জমিদারীর কার্ধ্য কিছুই 
দেখিতেন না, তজ্জন্ত তীহার সময় হইতেই নাটোর রাজবংশের 
অধঃপতনের স্ত্রপাঁত হয়। তিনি যে নকল পুরাতন কর্মচারীদিগকে 

জমিদারী পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন, তাহারা সেই সকল বিষয় 
কৌগলে আপনারা গ্রাম করেন। ৯৭৯৩ খুঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় 
বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হইলে ভূম্বামীবৃন্দের 

বার্ষিক রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে, নাটোরাধিপতির 

অনেক তৃপম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া যায়। যশোহর-নড়াইলের কালীশঙ্কর 
রাঁয় এবং দীঘাপাতিয়ার দয়ারাম রায় উভয়ে নাটোররাজের দেওয়ান 

ছিলেন। রাজস্ব বাকী হইয়া নাটোররাদ্দের গরগণা৷ বিক্রয় হইতে 
আরম্ত হইলে তীহারা কয়েকটি পরগণ| নীলামে ক্রয় করেন। তৎপরে 

অনেকগুলি বিষয় থণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রয় হয়। সেই সময় চবিবশ- 

পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার খেলারাম মুখোপাধ্যায় আড়গাড়া, 

পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর ডিহি খনেশপুর ও স্বরূপপুর, 

পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদী পরগণা ক্রয় করেন। 
মহারাজ রামকষ্জের বিষয়বাঁনা ছিল না। তিনি যোগী, তাঁপসিক, 

বিষয় বিরাগী ও আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন, তজ্যগ্ত গ্রবলপ্রত্তাপ 
ভূপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৯৫ খৃঃ রাণী 
তবানীর জীবিত কালে মহারাজাধিরাজ পৃর্থীপতি রামকুঞ্ রায় বাহাছুর 
মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। মহারাজের ছুই পুত্র বিশ্বনাথ ও শিবনাথ 
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রায়। তাহাদের বংশধরগ্রণ যথাক্রমে প্বড় তরফ” ও «ছোট তরফ” 
নামে নাটোর বাহবংশের প্রতিনিধিস্বরূপ বিদ্যমান । 

৬ বিশ্বনীথ রায়। 

মহারাজ রামকৃষ্চের জ্যেষ্ঠ পুক্র রাজা! বিশ্বনাথ রায় যে জমিদারীর 
অংশ প্রাপ্ত হন তাহার রাজস্ব আঠার লক্ষ টাকা ছিল। তিনি অপুল্রক 
থাকায় তাহার পত্তী কৃষ্ণমণি, গোবিনচন্দ্র রায়কে গোষ্যপুত্র গ্রহণ 
করেন। 

৬ গোবিন্দচন্দ্র রায় । 

বিশ্বনাথের দত্তক পুত্র রাজা! গোবিনচন্ত্র রায় সাবালক হইবার পর 
কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি যশঃ ও প্রতিপত্তির সহিত 

জীবনের কর্তব্য কার্ধ্য সম্পাদন করিয়! নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক 

পরিত্যাগ করেন। তিনি গতান্ত হইলে তাহার বিধবা পত্বী শিবেশ্বরী 

দেবী, গোবিন্দনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। 

৬ গোবিন্দনাথ রায়। 

গোবিন্দচন্ত্রের দত্তক পুভ্র রাজ! গোবিন্দনাথ রায় বিবিধ রাঁজ্যোচিত 

"গুণে ভূষিত ছিধেন। তিনি বিলক্ষণ চতুর ও বিষয় কার্যে নিপুণ ছিলেন। 
তীহার কার্যকলাপ মমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। তিনি অপুত্রক 
"আসায় তনুত্যাগ করিলে তীহার বিধবা পড়ী জগনিস্্রনাথকে পোষ্য 

চি. ৪৮০, 
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পুত্র গ্রহণ করেন। ১৯১২থ্ঃ হরা মেপ্টে্র ৬৫ বদর বয়সে 

নাটোরের বৃদ্ধারাণী পরলোকগমন:করিয়াছেন। 

জগদিন্্রনাথ রায় । 

গোবিন্দনাথের দত্তক পুত্র মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্ত্রনাথ 
রায় এক্ষণে নাটোরের বড় তরফের রাজপর্দে মমানীন। ১৮৭৭ খৃঃ 

১লা জানুয়ারী ইনি “মহারাজা” উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
যশোহর-মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজ! সীতারাম রায়ের রাজধানীতে অনেক- 

গুলি বিগ্রহ গ্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই সকল দেবতার জন্ত তিনি ষে নিষ্কর 

ভূমম্পত্তি দান করিয়া যান, তাহা অন্যাপি রহিয়াছে । মহারাজ জগদিন্ত্র- 

নাথ সেবাইতরূপে সেই সকল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়৷ দেবসেবা পরিচালন! 

করিতেছেন। ১৯১০ খৃঃ মহারাজ পূর্ববঙ্গের ছোট লাটের ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১১ খুঃ কলিকাতায় ভারতসমাট ও 

রাজ্ীর অভ্যর্থনা আয়োজনকল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, 

তাহাতে মহারাজ ২৫০০২ টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিগেম্বর 

দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে «পূর্ববঙ্গ ও আসাম” গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ খুঃ 81 জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে, 

ভারতেশ্বর মহামান্য পঞ্চম জর্জ মহোদয় ও তদীয় মহিষীর এক সভা 
হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাঙ্গকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদা- 

বাদের "নবাব বাহাঁছুর মহাঁরাজকে সম্রাটসকাঁশে যথারীতি পরিচিত 
করেন। ১৯১৩ থৃঃ রাজসাহী বিভাগের জমিদারবৃন্দের পক্ষ হইতে 

মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সন্ত নিযুক্ত হন। ১৯১৪ থুঃ মহারাজ 
পাবনার .এডওয়ার্ড কলেজ ফণ্ডে ৫**২ টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গ- 
সাহিত্যে ইহার বিশেষ অনুরাগ দুষ্ট হয়। ইনি মধ্যে মধ্যে সাময়িক 
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পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা! প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহারাজ “মানসী” 
নামী একথানি মাসিক পত্রিকার মম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

১৯১৪ থুঃ মার্চ মাসে গাবন! সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে, 
বারেন্্ভূমির বরেণ্য মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং 

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশ্ততোয চৌধুরী 
মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। মহারাজের ক্ষুদ্র 

ক্র দানের পরিচয় পাওয়া! যায়। ইনি নানা প্রকার সংকার্ধ্ে সহান্ু- 
ভূতি গ্রকাশ করিয়! থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট" 

মহারাজের গ্রতিপত্তি ও সম্মান দৃষ্ট হয়। মহারাঁজ বাহাদুরের একটি 

পুত্র ও বন্া হইয়াছে। 
মহারাজের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বিষয়, 

সম্পত্তির তত্বাবধান করিয়। থাকেন। ১৯১৪ খুঃ ৬ই মে কুমার বাহা- 

দুরের সহিত শাস্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্নন বাঁগচীর কন্তা' শ্রীমতী 

শীন্তিলতা দেবীর শুতপরিণয় হইয়াছে। | 

৬ শিবনাথ রায়। 

মহারাজ রামকৃষ্জের কনিষ্ঠ পুত্র রাঙ্গা! শিবনাথ রায় সকল দেবোত্তর, 

ও নিষধর জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাহার আয় নয় লক্ষ টাকা ছিল। 

তাহার মন্তানাদি না হওয়ায় বিধব! পত্রী আন্ননাথকে পোষ্য পুত্র 

গ্রহণ করেন। 

৬ আনন্দনাথ রায়... 

শিবনাথের দত্তক প্র বাজ আননদনাথ রায় দানের জন্য প্রসিদ্ধ 

ছিলেন। ১৮৪৭ খুঃ তিনি হার পিতামহের উপাধি গ্রাপ্তির জন্য 
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গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া নিষ্ষ্ হন। অতঃপর ১৮৬৬ খুঃ 
জুন মাসে গবর্ণমেপ্ট তাহাকে প্সি-এদ্-আই* উপাধি প্রদান করেন। 
তাহার কিয়দ্দিবল পরে তিনি “রাজা বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি 

রাজনাহীতে একটি বৃহৎ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং অন্থান্ নানা প্রকার 

নুষ্ঠান করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন । ১৮৬৭ খুঃ রাজা আনন- 
নাথ রায় বাহাদুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে কুমার 

চন্ত্রনাথ, কুমুদনাথ, নগেন্ত্রনাথ ও যোগেন্ত্রনাথ রায় নামে চারি পুত্র 

রাখিয়! বান। 

৬ চন্দ্রনীথ রায়। 

আনন্দনাথের জ্যেষ্ঠ পুক্র রাজ! চন্ত্রনাথ রায় বাহাদুর বিশেষ খ্যাতি 

নাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ থুঃ তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
“রাজ! বাহাদুর” উপাধি লাঁভ করেন। চন্দ্রনাথ নানা প্রকার 

সদহুষ্ঠান ও দানধর্মে বছু অর্থ ব্যয় করিয়া গ্রিয়াছেন। তিনি রামপুর- 

বোয়ালিয়ায় একটি স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বাৎসরিক ১৫০০২ 
টাকা বায়ভার বহন করিতেন। রাজ! বাহাদুর সংস্কৃত ভাবার অন্ধুরাগী 

ও উৎমাহদাতা ছিলেন) তাহার ব্যয়ে নদীয় ও বারাণপীতে বন ছাত্র 

'স্কত অধ্যধূন করিতেন। বাজ! চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর নয় বৎসর 

রাজভোগ করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
রাজা বাহাছবরের ছুইটা ভ্রাতা কুমুদনাথ ও নগেন্দ্রনাথ তাহার জীবিত- 
কালে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্ামুখে পতিত হ্ইনে মদ তি তদীয় 
কনিষ্ঠ সহোদর যোগেনত্রনাথ রায় প্রাপ্ত হন | 
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৬ যোগেন্দ্রনাথ রায়। , 

আননদনাথের কনিষ্ট পুত্র রাজা যোগেন্রনাথ রায় সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান 
ও প্রতিভামালী জমিদার ছিলেন। তিনি বিপন্নের দুঃখ মোচন জন 

নীরবে দান করিতেন। স্বধর্মে তীহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গরর্ণ 

মে্টের নিকট তিনি যথোঁচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। ১৯০১ খুঃ ১৮ই 
আগষ্ট রাঁজা যোগেন্্রনাথ রায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। 

রাণী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর সহুষ্ঠানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। নাটোরের ছোট তরফের দেবসেবাঁর ব্যবস্থা ইহার তত্বাবধানে 

সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে; ইহাঁতে বার্ষিক প্রায় এক লক্ষ টাকা! ব্যয় হয়। 

রাণীর শাস্েগ্রগা় বিশ্বাস আছে; সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকরে ইহার 
অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি একটি চতুপ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এতডিন্ 
দরিদ্র ছাত্রবৃন্দের বিদ্যাদান করিয়৷ থাকেন। প্রঙ্গাগণের হিতসাধনে 

ইঞ্টার বিশেষ বত্ব আছে। ইনি মঙ্গলপাড়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎ- 

সালয় গ্রতিঠা ঝরিয়াছেন। কতিপয় পর্ীগ্রামের জলাভাব মোচন জনয 

ইহার বায়ে সুটকিগাছা! গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্বরিণী খনন হইয়াছে। 

ইনি নাটোরের নারদ নদ্দের উপর একটি লৌহ সেতু নির্মাণ করাইয়া 
দিয়ছেন। ১৯১১ থুঃ ১২ই ডিলেম্বর ভারতেশ্বর ও তৎগর্ীর অভিষেক 

দিবে ইনি বছ দীন দরিদ্রকে আহার ও শীতব্্ব প্রদান করেন। 
রাজ! যোগেন্্রনাথের গুতর কুমার শ্রীযুক্ত যতীন্তরনাথ রায় দেশের 

নানাবিধ সংকার্ধ্যে হাম্ুতৃতি গ্রকাশ করিয়া থাকেন। 

_. যতীন্রনাথের পুত্র কুমার শ্রীযুজ বীরেন্্নাথ রায় একজন মন্ত্ান্ত ও. 

ককৃতবিদ্য বাক্তি। গব্ধমেণ্টের নিকট ইঠার নুধ্যাতি আছে। : 



দীঘাপাতিয়া রাজবংশ । 
 রাজমাহী জেলার অন্তর্গত দীঘাগাতিযা রাজবংশ একটি প্রাচীন 

জমিদারবংশ। নাটোর রাজবংশের পতন সময় এই বংশের অভ্যুদয় 

হইয়াছে। ইহীর! জাতিতে তিলি। 

৬ দয়ারাম রায়। 

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় প্রথমতঃ নাটোরের মহারাজ 

রামজীবন রাঁয়ের'অধীনে একজন সামান্য কর্মচারী নিষুক্ত হন; তৎপরে 

তিনি স্বীয় গ্রতিভ! ও কার্যযদক্ষতাগুণে দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়া- 

ছিলেন। তিনি রামজীবনের সময় হইতে রাণী তবানীর সময় পর্য্যন্ত 
নাটোর রাজনরকারের দেওয়ান পদে কার্ধ্য করিয়া প্রভূত অর্থার্জন 

করেন। দয়ারাম নাটোর রাজভবনে বিশেষ সন্মান গ্রাপ্ত হইতেন। 

মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারেও তাহার প্রভৃত গ্রতিপন্তি ছিল। যশৌহর 

'জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা! লীতারাম রায়কে বন্দী 

করিবার সময় তিনি মু্শিাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি থাকে বিশেষ সাহাব্য 

(করেন; অতঃপর সেই কার্য্ের পুরস্কারস্বর্ূপ নবাব তাহাকে প্রায় 
রাইয়ান” উপাধি দিয়াছিলেন। নাটোরের মহারাজ রামকৃঞ্জ রায়ের 

জমিদারী রাজন্ব দায়ে বিক্রয় হইবার সময় দয়ারাম সাহ-উজিয়াল গ্রতৃতি 

পরগণ! নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি মংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ও 
উৎসাহ্দাতা ছিলেন, অধিকন্ত রাজসাহীতে একটি চতুপ্াী প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি দীঘাপাতিয়া রাঙ্গবাটাতে ৬ কৃষ্ণজীউ, ৬ গোবিদজীউ 



রাজাহী-_দীঘাপাতিয় রাজবংশ । ৪৭৯ 

ও ৬ গোপালভীউ নামে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সেবার জনয 
ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জমিদারীর মধ্যে অনেকগুলি 

সরোবর খনন এবং রাজবাটাতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দয়ারাম 

রায় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও ধর্দপরায়ণ লোক ছিলেন। 

৬ জগন্নাথ রায়। 

দয়ারামের পর তাহার পুত্র জগন্নাথ রায় উত্তরাধিকার লা্দ করেন। 

তিনি অন্ন দিবস মাত্র বিষয় ভোগ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

তৎকালে একমাত্র পুত্র প্রাণনাথ রায়কে রাখিয়া যান। 

৬ প্রাণনাথ রায়। 

জগন্নাথের মৃত্যুর পর তীয় পুক্র প্রাণনাথ রায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত 

হন। তিনি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচন। 
করিতেন। তাহার অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও দু প্রতিজ্ঞা দর্শনে সকলে 

বিশ্বয়াপন্ন হইতেন। তিনি রাজ্যের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন জন্য অতি 

..দক্ষতাঁর সহিত জমিদারী সংক্কান্ত যাবতীয় বিষয় পরিদর্শন করিতেন। 

সাহার মন্তানাদি ন৷ হওয়ায় বিষয় সম্পত্তি তদীয় পোষ্য পুক্র প্রসন্ন- 

1 নাথকে দিয়া যান। 

৬ প্রপন্ননাথ রায়। 

| ্রাণনাথের গরলোকান্তে তাহার দত্তক পুন্তর প্রসন্ননাথ রায় উত্তবাধি- 

কারী হন। . তিনি গ্রতিভাশালী ও বদান্ত পুরুষ ছিলেন। দীঘাপাতিয়! 



৪৮০ :..... ভারত-গৌরব।, 

হইতে বোয়ালিয়। পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্মীণকল্পে তিনি বকে 
৩৫০০*২ টাকা দান করেন, অধিকন্ত ইহার সংস্কারার্থে বন অর্থ দিয়া- 

ছিলেন। তিনি দীঘাপাতিয়ায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় এবং নাটোর 
ও বোয়ালিয়ায় ইাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়! উহাদের পরিচালন জন্য এক 

লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিয়া যান। তিনি বিবিধগুণের পরিচয় দিয়া 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করেন। ১৮৫৪ খুঃ 
২*শে এপ্রেল প্রদন্ননাথ “রাজা বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খুঃ 
১০ই সেপ্টে্বর রাজনাহী জেলায় এগিষ্টে্ট মাজিষ্ট্রেট পদ নিযুক্ত 

হইয়াছিরেন। তিনি দীঘাপাতিয়ার রাজভবন সুন্দর" কুজ্জিত 

এবং একটি নাচঘর ও “সিংহী-হুল” নির্মাণ করেন। হোনী ও ঝুলনের 

সময় তথায় অতি সমারোহ হইত। তিনি স্বদেশাহ্ছরাগী, দাতা ও. 

পরোপকারী জমিদার ছিলেন। ১৮৬১ খুঃ রাজ প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর. 

গ্রাণত্যাগ করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় প্রমথনাথকে পোষ্যপুক্র 

গ্রহণ করিয়া যান। র : 

৬ প্রমথনাথ রায়। 

প্রন্ননাথের পোষ্যপুত্র গ্রমথনাথ রায় বাহাদুর ১৮৪৯ খূঃ দীঘাপাতিয়ী। 

রাজভবনে তৃমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় 
কলিকাতার ওর়ার্ডম্ ইনৃষ্টিটিউসনে ডাক্তার রাজা রাজেন্্রলান মিত্র 
মহোদয়ের তত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন। তিনি এ বিদ্যালয় হইতে 

প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ নবেম্বর মাসে 

কুমার বাহাছুর ' বয়প্রাপ্ত হইয়া দীঘাপাতি়ায় ্রতযগমনপূর্বক 

বিষয় সম্পত্তি পরিচালনভার রাত হন। তিমি স্বীয় পিতৃদেবের প্রতিঠিত. 
. বমপুর-বোয়াধিয়ার প্রদর্ননাথ দাতব্য ওধধালয়ের বাঁটা দির্মাথকলে 



3 ৪ কাকা দান রন । 1. ১৮৯৮ ৮ টো মদ রাজদ। হী বিকা 

বিধান বাংরিক ২০ ২০০ টাকা দিতে গ্রতিশ্রত হন, আর্ত বৌয়া- 
| দয়ার বাণিকা বিদ্যালয় তন বৃতি নির্ধারিত করিয়াছেন | তিনি তাঁহার - 
নাধিলার কাছারীতে, একটি দাতব্য উধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭১ থুঃ 

রাজসাধী বিভা গের কমিশনার বাহীছুর তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া 

গেটের নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন ১৮৭৭ খুঃ দি্ীর দরবারে 
রমনা প্রথা বাহাদুর উপাধি ঈনমান প্রাপ্ত ছন। উক্ত বংমর রাঙা & 

বাহার বদীয় বাবস্থীপক সভার সভযর্নযু্ হ্যা ছিলেন। যশোহর-? 

মহ্াপুরের রা সতারা 1ম রায়ের গতন ইস রা ঠা য ৫ 

মন্দিরে ৮ চি বিগ্রহ ছিলেন, ১৮৮১ ঃ রাজা পাহাছুর াহাকে; 

দীপা তার রাজভবনে আনন করেন।, তিনি শিল্প বিজ্ঞানের অনুরাগী 

ছিলেন িরাহঠানের অভাব উপলব্ধি ক্রয় এদেশে শির বিস্তার 

করিবার জট ন্্বান হন।, রাঙা বাহাহবর কিকাতা! হইতে নিপুণ পি্দী 

আনাইয়া স্বরেশীয় শিরক্ারগণকে নানা প্রকার কারুকারধয শিক্ষাীনৈর 

বাবস্থা করেন। ঞঝহা [র 'অনৈকগুলি গনজদত্ত ছিল, তিনি দাবা 

হইতে মধুর ও কবামের নামক ছুই জন সুদক্ষ শিল্পী আনাই | সী 
'বৈটকখানারুএকটি কক্ষে গন্াস্তের শিল্প কারখানা স্থাপন করেন) কিন্তু 
তীহার জাম সাক লা করিবার পূর্বেই ১৮৮৩ থুঃ চৌত্রিশ বসার 

বসে রাজা না রায় বাহাছর রাজীল! স্বরণ করেন।& তাহুন 



৪৮২ রভগীরব। 

্রমদানাথ রায় ৷ 

রাজা গ্রমধনাথের জোত্ঠ পুত্র রাজা য় প্রমদানাথ রায় বাহাদুর 
১৮৭৬ থ্ঃ জানুয়ারী মাসে দীঘাপাতিয়ার রাজ প্রাসাদে তৃমিষ্ট হইয়াছেন । 

ইহার নাবালক সময় জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্সের তত্বাবধানে ছিল। 
১৮৯৪ থৃঃ ২৯ শে জানুয়ারী সাবালক হইয়া! ইনি পৈতৃক সম্পত্তির ভার 

প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ খুঃ প্রমদানাথ 'গবর্ণমেষ্টের নিকট হইতে প্রাজা” 
উপাধি লাভ করেন।॥ গবর্ণমেক্ট “রাজ! প্রদন্ননাঁথ দাতব্য ওষধালয়*কে 

স্থানান্তরিত করিলে ইনি সেই নূতন: বাটা নির্দাণের "মী ব্যয় 
তার গ্রহণ করেন এবং হাসপাতালের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন। 

ইনি স্বীয় পিতাঁমহী রাণী তবসুন্দরীর নামে স্ত্রীলোকদিগের একটি ওয়ার্ড 
ই হাসপাতালের সহিত নিষ্ণ করাইয়া দিয়াছেন। রাজ! বাহাহুর 

ইহার জমিদারীর অন্তর্গত বনাগাতিতে একটি;দরাতব্য ওষধালকক। 
স্থাপন করিয়াছেন। ইনি একজন বিদ্যোতসুহী, নূপতি। রাজসাহী 

কলেজের সহিত ছাত্রদিগের জন্ত ইস্থার পিতাঁর.নামে একটি ছাত্রাবাস 

নিম্মাণ করাইয়। দিয়াছেন, তিডি রাঁজদাহী কলেজে সে্ঠনকগুলি 
বৃনতি স্থাপন করিয়াছেন। দীঘাপাতিয়ার বিদ্যালয়ে উ্িক্ষার জন 

বৃত্তি নির্ধারিত হইয়াছে । ইনি, রাজসাহীর রেশমের কার্ধ্য শিক্ষার 

বিদ্যালয়ে ৫০০০২ টাকা মূল্যের ভূমি দান করেন। রামপুর-বোয়া- 

লিয়ার. একটি আদর্শ কৃষি কার্যের নিমিত্ত ভূমি দান করিয়াছেন। 
১৮৯৭ খ্ঃ ভূমিকম্পে উা রাজনভবনের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায়, 

রাজা বাহাদুর বহু অর্থ বায়ে রী প্রামাদ, নির্াণ করিয়াছেন ।  কলি- 
কাতা৷ ও নাটোরে. ইহার রাজভবন আছে। রাজা! বাহাছুর রাজাহী 

এসোদিয়েমনের সভাপতি, বন্ধীয় জমিদার সভার অস্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও 
অবৈতনিক সম্পাদক। ইনি পূর্ববঙ্গের ূতপূ্ব ছোটলাট তার 
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লাঙগ [লট হেয়ার সাহেবের স্কৃতি রক্ষাকলে ২৫০২ টাকা দান করেন। 

১৯১০ খুঃ কলিকাতায় রাজগ্রতিনিধি হ্বরগীয় জর্ড মিন্টো বাহাছরের 
স্তর মূর্তি স্থাপন জন্য ৫০*২টাকা প্রদান করেন। ১৯১১ থুঃ পূর্ব 
বধ ও আদাম” প্রদেশের জমিদার প্রায় কক ছোট লাটের বাবস্থাপক 

সভার সদ্য নির্বাচিত হন। ১৯১১ থঃ কলিকাতা সহরে নবীন 
ভারতেঙ্বর মহামানা পঞ্চম জর্জ মহোদয় ও রাস্ভীর অভ্যর্থনার জন্য 
টাদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে ইনি ২৫০০২ টাকা দিয়াছেন । 
১৯১২ খুঃ ৪ঠ| জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে ভারতপমাট ও 

তত্মহিষীর একটি সভা হইয়াছিল) তৎকালে সেই রাজবীয় অভ্যর্থন! 

সমিতির সম্পাদক মুরশিদাবাদের নবাব বাহাছুর দীঘাপাতিয়ারাজকে 

সম্রাট সকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ থুঃ বাঁরাণসীধামের 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫০৮২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। 
রাজা বাহাছ্র স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিশ্রতি অনুদারে ৬০০০২ টাকা 

বান্ধে প্রমথনাথ বালিক্কা বিদ্যালয়ের জন্য একটি স্ন্দর বাটা নির্মীণ 

করিয়া দিয়াছেন, এতদ্বাতীত & বিদ্যালয়ের গাড়ী ঘোড়া ক্রয় জন্য 
১০০০২ দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজসাহী কলেজে তদীয় স্বীয়! জননী 

 পর্ীবময়ী হিন্দু বোর্ডিং” নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে রাজা? 
বাহার ১২০০০২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। 

: রাজা বাহাছুরের কুমার শ্রীযুক্ত প্রতিভনাথ, শ্রীযুক্ত বিজল্ঞ্্েনাথ, 

শ্রদুত শৈলেশনাধ, শ্রীযুক্ত চঞ্চলনাথ, শ্রীযুক্ত তুষারনাথ রায় ' প্রভৃতি 

কয়েকটি পুত্র মন্তান এবং একটি কন্যা হইয়াছে | 

রাজার কলেজে তদীয় সায়া জননী প্দ্রবমযী হিন্দু বোর্ডিং, নামে 
| একটি ছাত্রাবাস নির্মাণকলে রাজ্রাতা শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার রায় এম-এ. 
বি এল ১৮,০০২ টাঁকা দান করিতে প্রতিশ্রত হইয়াছেন | ইহার কোন 

সনতানাদিহ্য় লাই। 
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রাজদ্রাতা শ্রীযুজ শ্রথকুমার রায় ব্সাহিত্য সমাজে বিশেষ 

পরিচিত। ইহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে, তন্মধো জোস পুত্র শ্রীযুক্ত 

অমিতাভ রান | 

_ দীঘাপাতিমার রাজত্রাত শ্রীযুক্ত হেমে্্কুমার রায় রাঁজপাহী সহরে 

বার করেন। ইনি সাহিত্যানরাগী ও নিপুণ চিতরশিল্পী। ইহীর করেকটি 

সন্তান বিদ্যমান। / 

৯ বল ছি টিউন 



পাকুড়িয়া জমীদারবংশ। 
রাজদাহী জেলার অন্তত পাকুড়িয়া ঠাকুরবংশ বারেন্্রমা্ধে 

বিশেষ মন্মানিত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মোহন মিশ্র ঠাকুর একজন 

স্াধনাদিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি উত্তর-বঙ্গ করতোয়া নদীতীরে 
ভবানীপুর মহাপীঠ গ্রকাণ করেন। তাহার বংশধরগণ মধ্যেও 
অনেকগুলি দিদ্ধমাঁধক ও মুপঙ্ডিত পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তজ্জন্ত 

ইহা ঠীকুরবংশ নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। ইহাদের মহিত বারে 
্রাঙ্মণ সমাজের অনেক গণ্যমান্ত ব্াক্তি মধ্বন্ধসত্রে আবদ্ধ রহিয়াছেন। 

ঠাকুর বংশীয়গণ এক সময় বিস্তৃত ভূম্পন্তির অধিকারী হইয়া বিখ্যাত 

জমিদার ছিলেন। নাটোরাধিশ্বরী রাণী ভবানীর মাতুলবংশ বলয়) 
এই ঠাকুরবংশ গ্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দিল্লীর মোগল দরবারেও এই 
শের বিশেষ মম্মান ছিল। পাকুড়িয়া ঠাকুরবংশ এক সময় “দেশগুরু” 

আথায় অভিহিত হইতেন। ময়মনসিংহ জেলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীগণ 
এবং নাটোর, বলিহার, স্থুনঙ্গ, বগুড়1, পাবনা প্রভৃতি স্থানৈর 'মন্্রান্ত 

্রান্গণ ও অন্ঠান্ত অনেক প্রদিদ্ধ বংশ ইহাদের শিষ্য মধো পরিগণিত। 

এক মময় ঠাকুরবংশ ধনে, মানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজের শীর্যস্থা 

অধিকার করিয়াছিল। নাটোর রাজবংশের অধঃগতনের সহিত ঠাকুর 

বে অবনতি হইতে আর্ত রি | ঃ 

৬ রাঘবেন্ ঠ্র। ি 

এই বংশোব অপেষ শ রস মহাপুরুষ রাঘবেন্র ঠা হের নিকট ্ 

রামগোপারপুরের প্রচ চৌধুরী, নাটোরের রতুনন্ন রায় এবং মহারাজ 
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রামকৃ্চ রায় ও রাণী ভবানী এক সময় মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

রাঁঘবেন্রের ঢুই পুণ্র বাচম্পতি ও হরিদেব ঠাকুর। 

৬ হরিদেব ঠাকুর । 

রাঘবেন্ত্রের ছিতীয় পুত্র হরিদেব ঠাকুরের বংশ সৌভাগ্যের চরম- 

সীমায় অধিরূঢ় হইয়্াছিল। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে বিষর সম্পত্তির 

উন্নতিমাধন করেন। তাহার চারি পুন্র বিশ্বেশ্বর, রামমোহন, হরেশ্বর ও 

রূপচন্ত্র ঠাকুর এবং এক কন্ঠ। কস্তরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। 

৬ বিশ্বেশ্বর ঠাকুর । 

হরিদেবের জোগ্ঠ পুত্র বিশ্বের ঠাকুর বিশেষ জ্ঞানবান ও সাধুগ্রক্কৃতি 

ছিলেন। তাঁহার স্বভাবে সকল সব্গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। 
তিনি একমাত্র পুত্র সর্কেশ্বর ঠাকুরকে রাখিয়া বথামুময়ে গঙ্গালাভ করেন। 

বিশ্বেশ্বরের পুক্র সব্ধেশ্বর ঠাকুর সাধারণের হিতসাধনের জন্য নিরন্তুর 

আন্তরিক চেষ্টা করিতেন। তিনি স্থানীয্ অধিবাসীগণের শ্রদ্ধাভাঁজন 

হইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র রামমোহন ঠাকুর। 

সর্ধেশ্বরের পুভ্র রামমোহন ঠাকুর সংস্বভাব লোকের পরম বন্ধ 

ছিলেন। তাহার দুই পুত্র_ কৃষ্ণমোহন ও দুর্ামোহন ঠাকুর । 

রামমোহনের জো পুত্র কঞ্চমোহন ঠাকুর সদীচারী, বুদ্ধিমান ও 

নিরীহ প্রক্কৃতি ছিলেন। তিনি ছুই বিবাহ করেন, তন্মধ্যে প্রথমা পত্রীর 

সন্তানাদি হয় নাই এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে রজনীমোহন ও কিশোরী- 

মোহন ঠাকুর নামে ছুই পুত্র ও একটি কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
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কুষ্ণমোহনের জোট পুন্র রজনীমোহন ঠাকুর পৈতৃক গৌরব রক্ষা 

করেন। তিনি বারেন্তর সমাজে গণামান্ত ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুর 

আচার ব্যবহার রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি অতিশয় 
সরল ও বিলাসশৃন্ত ছিলেন। 

কষ্খমোহনের দেহান্তের কিয়দ্দিবস পরে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র কিশোরী- 

মোহন ঠাঁকুর ত্রয়োদশ বর্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত 

হন। 

বামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গামোহন ঠাকুর ছুই বিবাহ করেন ) তন্মধ্যে 

প্রথম! পত্রীর গে সারদামোহন নামে পুত্র এবং একটি কন্ত। হয় । দ্বিতীয়া 

সহধর্দিণীর গর্ভে শশিমোহন, চন্ত্রমোহন ও বমন্তমোহন নামে তিন পুল্প 

ও একটি কন্ঠা জন্বিয়াছিল। পুন্রগণকে নাবালক রাখির| দছুর্গামোহন 

ঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার জোষ্ঠ পুত্র লারদামোহন ঠাকুর, 

রাজবালা দেবী নামী একটি কন্ঠ| রাখিয়! লোকান্তরিত হন। 

৬ রামমোহন মজুমদার 

হরিদেবের দ্বিতীয় পুর রাঁমমোহন মজুমদার “ঠাকুর” উপাধি হইতে 

বঞ্চিত হন। তাহার শিবরাম মজুমদার নাষে একমাত্র পুভ্র হইয়াছিল। 

তিনি অক্কৃতদার অবস্থায় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রামমোহনের বংশ 

আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। 

৬ হরেশ্বর ঠাকুর । 

হরিদেবের তৃতীয় পুক্র হরেশ্বর ঠাকুর অতি বিচক্ষণ ও থ্যাতনাম! 
পুরুধ ছিলে। তাহার প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ শিবমনির অন্যাপি দেদীপামান 
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রহিয়াছে। তিনি কয়েকটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তীহার 
ছুই পুত্র-চন্ত্রনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুর। 

৬ চন্দরনারায়ণ ঠাকুর । 
 হবেশ্বরের জোট পুত্র চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর পাদ ঠাঁকুর* নামে ইতিহাদ- 

গ্রসিদ্ধ। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়শালী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। 

পাকুড়িয়৷ ঠাকুর বংশে তাহার ম্তায় বৈষয়িক বিষয়ে যশস্বী পুরুষ আর 

কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তীহার সময় এই বংশ বারেন্ত্রকুলের 

শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছিল । রাণী ভবানীর সহিত আম্বীয়তার অনুরোধে, 

তিনি নাটোরের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। চাঁদ ঠাকুর বিশাল নাটোর" 

রাজ্যের পরিচালনভার প্রাপ্ত হইয়৷ এরূপ সুনিয়মে রাঁজকার্য্য নির্বাহ 

করেন যে, তাঁহার সময় নাটোরের সৌভাগ্য-রবির সমুজ্জল প্রভা সর্বত্র 

পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবদ্দী খাঁর 
প্রিয়পাত্র ছিলেন৷ নবাব দরবারে তাহার স্ুপরামর্শ সমাদরে গৃহীত 
হইত। তিনি নবাব সরকার হইতে তিনখানি “তামলিপ্ডি” সনন্দ প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। ১৭৬৩ থুঃ মোগল সমাট সাহ আলম বাহাছুর টাদ ঠাকুরকে 

স্বীয় মোহরাষ্থিত “ফারমান্” দ্বার! এক সহত্র বিঘা ভূমি জায়গীর প্রদান, 
করেন। তিনি পরম ধার্মিক, পরোপকারী ও ব্দান্ত পুরুষ ছিলেন। 

তিনি পাঁচটা শিবমন্দির সংস্থাপিত করেন? এতদ্যতীত মহাসমারোহে 

অষ্টধাতু নির্শিতি দশতৃজা মৃততি গ্রতিষ্ঠা করিয়া উহার দেবার সুবান্দোবস্ত 
করেন) অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ যথানিয়মে পালন করিতেছেন। 

চাঁদ ঠাকুর তদীয় জোষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণকে উপযুক্ত দেখিয়া বৃদ্ধ বয়সে 
তীহার হস্তে নাটোরের কর্তৃত্ভার অর্পন রুরিয়। বয়ং ইষ্চিন্তায় চিত্ত-. 

 নিবেশ করিয়াছিলেন তিনি সুদীর্ঘ জীবন যশের, সহিত অতিবাছিত, 



রাজসাহী--গাকুড়িয়। জমীদারবংশ শ। ৪৮৯, 

করিয়৷ জরাজীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ কৰেন। তীহার রর পত্র 

নারায়ণ ও কাঁশীপতি ঠাকুর। 

হরিদেব ঠাকুর তাহার চতুর্থ পু রুপচন্ত্র ঠাকুরকে স্বীয় ছা 

মজুমদার বংশে দত্তক প্রদান করিয়াছিলেন । 

ছাঁতিন গ্রামের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ জমিদার আত্মীরাম চৌধুরীর সহিত 

হরিদেব ঠাকুরের কন্ঠা কন্তরী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ১৭২৪ থুঃ 

তাহার গর্ভে বঙ্গের অদ্িতীয়া রমণী নাটোরাধিশ্বরী গ্রাতঃম্মরণীয়া রাণী 

ভবানী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। 



দিনাজপুর রাজবংশ । 
 বঙ্গদেশের মধ্যে দিনাজপুর রাজবংশ গ্রাচীন জমিদার বংশ। ইহা 

ইতিহাদ-প্রসিদ্ধ গৌড়ের হিন্দু রাজ! গণেশের দ্বারা স্থাপিত হয়। তিনি 
ভাতুরিয়া গপরগণার জমিদার ছিলেন। ভাতুরিয়৷ পরগণার অধিকাংশ 

এখন রাজমাহী জেলার অন্তর্গত। বাঁ গণেশ, গৌড়েখর গিয়ানুদ্দিনের 

রাজমরকারের একজন আমিন থাকিয়! ক্রমে রাজস্ব ও শামন বিভাগের 

প্রধান কর্মচারী পদে উন্নীত হন। অতঃপর স্বীয় ক্ষমতাবলে গড়ের 

জিলানুদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ১৪*৫ খৃঃ হইতে ১৪১৪ থঃ পর্য্যন্ত 

গৌড়ে রাজত্ব করেন। বঙ্গের স্বাধীন রাজ! গণেশের জামাতার বংশ হইতে 

বর্তমান দিনাজপুর রাজবংশ দমুদ্ুত হইয়াছে । 

দেবকীনন্দন ঘোষ নামে একজন উত্তর রাটীয় কুলীন কায়স্থ রংপুর 

'জেলার অন্তর্গত বর্দন-কুটার রাজার কর্মচারী ছিলেন। তাহার ছুই 
পুত্র-হরিনারায়ণ ও হরিরাম ঘোষ। | 

৬ হরিরাম রায়। 

দেবকীনন্দনের কনিষ্ঠ পুত্র হরিরাম রায় গৌড়েম্বর গণেশনারায়ণ 

খর কন্া কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । কল্যাণী, সম্রাট, গণেশের 

দ্বাসী গর্ডঙ্জাতা কন্! বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন। গণেশ তাহাকে 

হরিরামের সহিত বিবাহ দিয় দিনরাজ ঘোঁষ নামে আখ্যা দিয়! উচ্চ 

রাষগকার্ধ্ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি গণেশের পুন্র যছুনারায়ণ 

খীর পেষ্কার নিযুক্ত হন। গোঁড়েস্বর যছুনারায়ণ খাঁ, আজিম সাছের 



দিনাজপুর-দিনাজপুর রাজবংশ । ৪৯১ 

কন্তা আশমানতারার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন। যছু 

মুমলমান হইলে দিনরাঁজ বিনীতভাবে পদত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। 

সেই সময় গৌড়েশ্বর যছুনারায়ণ ওরফে জেলালুদিন দিনরাজ্কে পার্কত্য 
জাতির উপদ্রব নিবারণার্থ উত্তর বাঙ্গালায় একটি জায়গীর দিয়া শাসন- 

কর্তা নিযুক্ত করেন। সেই পদ প্রাপ্ত হইয়৷ দ্িনরাজের ঘোষ পদবী 

বিলুপ্ত হইয়া “রায়” উপাধি হইয়াছিল। দিনরাজ বে স্থানে গিয়া বাম 

করেন, তাহার দিনরাজপুর নাম হয়। উহা বর্তমান সহর হইতে প্রায় 

দশ ক্রোশ উত্তরে ছিল। এই দিনরাজপুর শব হইতে অধুনা দিনাজপুর 
নাম হইয়াছে। 

৬ শুকদেব রায়। 

হবিরামের পর তীহার পুন্র শুকদেব রায় এ প্রদেশের শানকর্তা 

নিধুক্ত হন। কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ অতি প্রবল হইয়া 

দিনাজপুর রাজা লুণ্ঠন করেন) অবশেষে রাজধানী দিনাজপুর আক্রমণ 

করিযা অগ্নি দ্বারা ভম্মীভূত করিয়াছিলেন। রাজা! শুকদেব, কালী" 

পাহাড়ের ভয়ে কিয়দ্দিবদ জঙ্গল মধ্যে লুষ্কায়িত থাকিতে বাধ্য হন। 

সেই সময় মোগল ও উজবেক সর্দারগণ তাহার রাজোর দর্গিণাংশ্ 

জ্মধিকারপূর্বক আপনাদের জায়গীরতুক্ত করিয়া লইয়াছিল। তিনি 

স্ুখসাগর নামে একটি বৃহ দরসী খনন করাইয়াছিলেন। ১৬৭৭ থুঃ 

গুকদেব রায় লোকান্তরিত হন। তীহার তিন পুভ্র- রামদেব, 

জয়দেব ও প্রাণনাথ রায়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুর রামদেব রায় পিতার 

জীবিতকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ্ 



৪8৯২ ভারত-গৌরব। 

৬ জয়দেব রায়। 

_ শুকদেবের পর তাহার মধাম পুল্র জয়দেব রায় উত্তরাধিকারী হন 

তিনি কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া! অকালে ইহলোক পরিত্যাগ 

করেন। 

৬ প্রীণনাথ রায়। 

জয়দেবের মৃত্যু হইলে ১৬৮২ খুঃ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণনাথ রায় 

জমিদারী লাভ করেন। তিনি সৈন্য বৃদ্ধি পূর্বক কোচদিগকে পরাভূত 

করিয়। স্বীয় রাজ্যের উত্তর ভাগ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। মোগল, 

ও উজবেক সর্দারগণ বিদ্রোহ অপরাধে জায়গীরচ্যুত হইলে প্রাণনাথ 

কতক পরগণা স্বীয় বাজ্যভূক্ত করেন। জেলা দিনাজপুর এবং রংপুর 

বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়া এই পাঁচটা জেলার কিয়দংশ তাহার; 

শাসনাধীন হয়। উহার বাধিক নয় লক্ষ টাকা আয় ছিল। তখন 

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে তিনি সর্বপ্রধান জমিদার ছিলেন। গ্রাণনাথ 

যে স্থানে কোচটিগকে পরাঞ্জয় করেন, তথায় রাজধানী স্থাপনপূর্বক 

“বিজয়নগর” নাম দিয়াছিলেন; কিন্ত দিনাজপুররাজের বসতির জন্য ঞ্ 

স্থানের নাম দিনাজপুর হইয়াছে। তাঁহাই বর্তমান দিনাজপুর সহর। 
রাজা মানসিংহের মহিত কোচবিহার রাজের যুদ্ধকাঁলে গ্রাণনাথ মান- 

মিংহের সমস্ত রদদ যোগাইয়াছিলেন এবং সৈন্য দ্বারাও সাহাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। পরিশেষে যখন কোচবিহারাধিপতি লক্ষমীনারায়ণের সহিত মাঁন- 

সিংহের সন্ধি ও কুটুদ্িতা হয়, সেই সময় মানসিংহ গ্রাণনাথকে তাহার, 
শাদনাধীন স্থানের কর? রাজা! বলিয়া সননদ প্রদান করেন এবং কোচ: 

বিহার রাজের সহিত রাষধ! প্রাণনাথের পাগড়ী বদল করাইয়া উনের, 
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বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ধবিনাঁ্জপুররাজ ও কোচ- 
বিহারের রাজবংশের বন্ধুতা চলিয়া আদিতেছে। ১৭১৫ থুঃ তিনি 
দিশ্ীশ্বর ফেরকদাহের নিকট হইতে সর্বপ্রথম বংশাহুক্রমিক প্রাজা” 
উপাধি সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাহার রাজ্য গঙ্গাতীর হইতে কোচবিহার 
পরযান্ত বিস্তৃত হয় এবং রাজস্ব এক লক্ষ টাকা মাত্র নির্ঘারিত হইয়াছিল। 

তিনি দান বিতরণ, জলাশয় খনন ও দেবমনির নির্্াণ গ্রন্ৃতি বছ 
সংকার্ধ্যে গ্রভৃত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন । তিনি প্রাণদাগর নামে 
একটি পুফরিণী খনন করাইয়াছিলেন। রাজা গ্রাণনাথ রায় ১৭২৩ খুঃ 
মার্চ মামে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

৬ রামনাথ রায়। 

প্রাণথনাথের পরলোকান্তে তাহার পুত্র রামনাঁথ রায় রাজাধিকাঁর 

লাভ করেন। তিনি জঙ্গল মধো প্রচুর অর্থ পাইয়া দম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়! 

ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবদ্দী ধার বিশেষ প্রিয়পাত্র 

হন। ১৭৪০ খুঃ নবাব আলিবদ্দী খা, দি্লীশ্বর মহাম্মদ সাহের 
অনুমতি লইয়া তাঁহাকে রাজোপাধির মন্দ ও খেলাত প্রদান করেন। 

তিনি ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্দকে অনেক ভূমম্পত্তি দান করিযুছিলেন। 

তিনি ৮ বৃন্দাবনধামে একটি নুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়া / রাধার 

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ খুঃ ভূমিকম্পে এই মন্দির স্থানে স্থানে 

ভাঙ্গা গিয়াছে। তিনি রামদাগর নামে একটি বিশাল সরোবর 

খনন করাইয়াছিলেন। তাহার ১৭৯ ধানি মহাল ছিল, জ্জন্ত তিনি 
০৬৪২২ টাকা। রাজন প্রদান ককরিতেন। নবাব সিরাগ্ছদৌলা তাহার 
বান বৃদ্ধি ও ক্ষমতা ভা করিয়াছিলেন। রাজস্ব বাকীর অন্ত নবাব 
রাজার ভাঙা কুমার রাধানাধ রাকে ধৃত করিয়া মুমলমান রদ গ্রহণে 



৪৯৪ ভারত-গৌরব । 

বাধ্য করিয়াছিলেন । তিনি মুলমান হইলে বাঁকী রাজন্ব রেহাই হয় এবং 

রাধানাথ পুর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কুরধ্যপুর পরগণ! জমিদারীরূপে প্রাপ্ত, 
হন। কৃষ্ণগঞ্জের মুনলমান রাজগণ এই রাধানাথ রায়ের বংশধর । 

১৭৬৩ থৃঃ রাজ। রামনাথ রায় পরলোকগত হইয়াছেন। তাহার চারি: 
পত্বীর গর্ভে পাঁচ পুক্র জন্মিয়াছিল। 

৬ বৈদ্যনাথ রায়। 

রামনাথের মৃত্যাহইলে তাহার জোগ্ট পুত্র বৈদ্যনাথ রায় যাবতীয় বিষয় 
লাভ করেন। তাহার সহিত নাটোরের প্রথম রাজ! রামজীবন রায়ের 

বিবাদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু রাঁমজীবনের জোট ভ্রাতা রঘুননান রায়ের 
সহিত বৈদ্যনাথের বন্ধুতা হওয়ায় বিবাদ মীমাংসা হইয়! যাঁয়। বৈদ্য- 

নাথের রাজত্বকালে নবাৰ মীরকাশীম, তাহার রাজন্ব বৃদ্ধি করেন। 

১৭৮৯ থুঃ লর্ড কর্ণওয়ালিন্ রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দশ বৎসরের জন্ত 

জমিদারদিগের সহিত একটি বন্দোবস্ত করেন) সেই সময় দিনাজপুর- 

রাজের রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, অধিকন্তু সর্বপ্রকার ক্গমতা রহিত 

হইয়াছিল। তদবধি দিনাজপুরের রাজগণ সাধারণ জমিদার শ্রেণীভূক্ত 

হইয়াছেন] তিনি ব্রাহ্গণগণকে বিশেষ সম্মান করিভেন। নানাবিধ 
সংকার্ধ্য তাঁহার অনুরাগ ছিল। ১৭৯৭ খুঃ রাজা বৈদ্যনাথ রায়, 
রাজলীল৷ সম্বরণ করেন। 

« রাধানাথ রায়। 
বৈদ্যনাথের পর তাঁহার পুত্র রাজ] রাঁধানাথ রাঁয় উত্তরাধিকারী হন ॥ 

১৫৯৭ থুঃ কোম্পানীর গবর্ণর জেনারেল রড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক তিনি 



দিনাজপুর--দিনাজপুর রাজবংশ । ৪৯৫ 

“রাজা বাহাছ্র” উপাধি লাভ করেন। তীহার সময় জমিদারীর- 
বিশৃঙ্খলতা! হওয়ায় পরগণ। বিজয়নগর ব্যতীত সমস্ত জমিদারী নীলাম 

হইয়া যায়। তৎপরে তিনি সংসার পরিত্যাগপূর্ক গঙ্গাবাদ করিতে 
গিয়াছিলেন। 

পনি 

« গোবিন্দনাথ রায় | 

অতঃপর রাধানাথের নাবালক পুত্র গোবিননাথ রায় বিষয় সম্পত্তির" 

অধিকারী হন। তাহার সময স্থযোগ্য অভিভাবকের বিবিধ উপায়ে, 

অধিকাংশ সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার হইয়াছিল। উহাই এখন পর্য্যন্ত 

আছে। ১৮৫১ খুঃ রাজা গোবিনানাথ রায় লোকান্তরিত হইয়াছেন, 

তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুক্র তারকনাথকে ব্াখিয়! যাঁন। 

৬ তারকনাথ রায়। 

গোবিন্দনাথের পর তাহার পুত্র তারকনাথ রায় রাজানন গ্রহণ: 

করেন। তিনি দিনাজপুর জেলায় অনেক গুলি রাজপথ নির্মাণ করাইয়া 

ছিলেন; এতদ্বাতীত দিনাজপুরে ও রায়গঞ্জে দাতব্য হাদপাতাল প্রতিষ্ঠা 

করেন। তিনি স্বদেশী ব্যবপায়ের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতেন। দেশের' 

ও দশের কল্যাণে অর্থবায় করিয়া কৃতনৃতার্থ হইতেন। ১৮৬৫ খৃঃ 

রাজা তারকনাথ বায় তন্থতাগ করিয়াছেন। 

রাজ! বাহাদুরের সন্তানাদি না থাকায় জমিদারী স্বীয় সহধর্মণী 

শ্তামমোহিনীকে দিয়া ান। তিনি তাহার জামাতা ক্ষেত্রমোহন সিংহ 

মহাশয়ের সুপরামর্শে বিষয়কার্ধ্য পরিচালনা করিতেন । ৯৮৭৪ থুঃ 

ছুরভিক্ষের সমস শ্টামমোহিনী বিবিধ সদনৃষ্টানের জন্ত ১৮৭৫ থৃঃ ১৬ই জুলাই 



$৯৪ .... ভারত-গৌরব। 

লর্ড নর্থক্রক বাহাদুর কর্তৃক “মহারাণী* উপাধিতে ভূষিতা হন এবং 
ম্যানেজার ক্ষেত্রমোহন প্রায় বাহাদুর” উপাধি লাভ করেন। তিনি 

দিনাজপুর ও কাঁলিয়াগঞ্জে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়, বঙ্গ বিদ্যালয় ও ব্যায়াম 

বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহারাণী শ্তামমোহিনী একজন বিদ্ধী, নিষ্ঠাবান 

ও দ়ানু রমণী ছিলেন। তিনি গিরিজানাথকে পোষাপুন্র গ্রহণ করেন 

গিরিজানাথ রায়। 

দিনাজপুরের বর্তমান মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত গিরিঙজানাথ-রায় 
১৮৬০ খুঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অপ্রাপ্ত ব্যবহার সময় বারাণদী 

কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৭১থ$ এ কলেজ পরিত্যাগণূর্বক 

দিনাজপুরে প্রত্যাগত হন। ১৮৮২ থ্ঃ গিরিজানাথ সাবালক হইয়া 

রাজ্যভাঁর গ্রহণ করেন। মহারাণী ভিক্টোরীয়া গঞ্চাশবর্ষকাঁল ইংণ্ডের 

দিংহাদন অলদ্ভত করিলে ১৮৮৭ খূঃ ভারতে “নুবর্ণ জুবিলী” মহোৎসব 
উপলক্ষে গিরিজানাথ “মহারাজা” . উপাধি প্রাপ্ত হইন্াছেন। পয়ঃ- 
প্রালীর দ্বারা দিনাও্পুর সহরের আবর্জনা লই! যাইবার জন্ঠ, ধারা 
৭৫,০০২ টাকা বায়ে একটি খাল খনন করাইয়াছেন। অগীন 

ছোট % স্যার রিভান্ মদনের নামে আর একটি খাল হইছে | ইনি 
স্থানী্ন লেডী ডকরিন্ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যয় বহন করেন | ১৯০২ খুঃ 

মহারাক্ব গিরিজ্জানাথ কলিকাতার ভিক্টোরীয়া স্থৃতিদৌধ নির্মাণ 
ভাগ্ডারে ২৫,*০২ টাকা দান করেন। ১৯১০ খৃঃ পপুর্বব্ধ ও আসাম” 

গবর্ণমেষ্টের ব্যবস্থাপক অভভার সভ্য মনোনীত হন। উক্ত প্রদেশের 

ভূতপূর্ব ছোট লাট স্যার ন্যাল জট, হেয়ার সাহেবের, প্রতিমা 
ভাগারে মহারাজ ৩০২ টাকা দান করেন। ১৯১০ খু. হী ভারতের 
্ম এডগযার্ডের সৃতি ভাগারে ১০০২ টাকা! দিছেন ১৯১১ ১খুঃ 



 দিনাজপুর-_ দিনাজপুর রাজবং খ। | ৪৯৭ 

১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে *পূর্ববক্ণ ও আসাম" 

গ্রদেশের ছোটলাট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী 

কলিকাতার লাটভবনে মহামান্য পঞ্চম জর্জ মহোদয় ও রাজ্ীর এক 

রাজসড় হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থন। সমিতির সম্পাদক 

ু্ি্াবাদের বর্তমান নবার বাহাদুর দিনাজপুরপতিকে সম্রাট সকাশে 

যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩ থৃঃ দিনাজপুরে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মিলনের যষ্ট অধিবেশনে মহারাজ গিরিজানাথ অভ্যর্থনা সফিতির 

 মাপতি এবং কলিকাত! হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত 

আপ্ততোষ চৌধুরী মহোদর সম্মিলনীর সভাপতি পদে অঙঙ্কৃত হইয্া- 
 ছিলেন। ১৯১৩ খুঃ মহারাজের বন্ধে দিনাজপুরে হিনদহো্টেল সংস্থাপিত 
হইয়্াছে। ১৯১৪ খৃঃ এগ্রেল মাসে এলাহাবাদ সহরে সমগ্র কায়সথ 
সমিতির অধিবেশনে দিনাজপুরের মহারাজ সভাপতি পদে অলম্কৃত হইয়া” 

ছিবেন। ১৯১৪ থ্ঃ ওরা জুন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের 
জন্মতিথি উপলক্ষে মহারাজ গিরিজানাথ “কে-দি-আই-ই” উপাধি মন্মানে 
সম্ানিত হইয়াছেন। মহারাজ শিল্প সমিতি, ক্রীড়া সমিতি, বিদ্যালয়, 

পাঠাগার প্রভৃতিতে অর্থ সাহাধ্য কর্দিয়া থাকেন। ইনি শান ব্রাহ্মণ 
পঙ্ডিতগণকে আনুকূল্য করেন। মহারাজ শিরবিজ্ঞানের অনুরাগী ও 

. সঙ্গীত প্রিয়। জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজের 

সম্মান ও গ্রতিপ্তি আছে। 

যোড়ণ বংদর বযঃক্রম কালে গিরিজানাথের বিবাহ হই়াছিল। 
মহারাজের সন্তানা্ি না হওয়ায় ইনি শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়কে পোষ্য 
পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১৬ খ্ঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বিহারের নৃতন 

_স্বানধানী বাকীপুরের বর্ম উল রায় জী ূ রণেদনারা়ণ রায় 

আহ ঘরের পোত্রীর সহিত মহারাজকুমার বাহাছুরের শুভ বিবাহ হয়াছে। 
কি রিফবংণের রিঠাত হরিরাম ঘোষ রায়ের জোট সহোদর 

৩৬ 



৪৯৮ ভারত-গৌরব । 

হরিনারায়ণ ঘোষ রায়ের বংশরধরগণ দিনাঞ্পুর সহরে বাদ করিতেছেন। 

এই বংশোব স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ মহোদয় 
১৯১৯ থ্ঃ রাকজদাহী বিভাগের জমিদার মন্্রদায়ের পক্ষ হইতে “পূর্ব 
বঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক মতার সভ্য মনোনীত 
হন। ১৯১১ থুঃ ১২ই ডিদেস্বর দিল্লীর বিরাট রাঙজসয় যজ্ঞে উক্ত 
গবর্ণমেণ্ট করৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইনি বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ 
অনুরাগী ও উৎসাহদাতা। 



 তাজহাট রাজবংশ । 
১৭০৯ খু; দীন্লীশ্বর সমাট বাহাছুর দাহের সময় পঞ্চনদ প্রদেশে 

যখন শ্রিথ ও যবনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, শিখগণের মধ্যে 
অনেকে তখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পল্লায়নপর হইয়াছিল। রংপুর 

জেলার মন্তর্ত তাজহাট রাজবংশের জনৈক পূর্বপুরুষ সেই বিষম সঙ্কট 

সময় স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক উত্তর বঙ্গের নিভৃত স্থানে আগমন করিয়া 
্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে থাকেন। 

এ 

৬ গিরিধারীলাল রায়। 

এই বংশে গিরিধারীলাল রায় একজন প্রতিপত্তিশালী পুরুষ ছিলেন। 

তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে ও যৎপরোনাস্তি আযাদ স্বীকার করিয়া গবর্ণমেণ্টের 

নিকট হইতে স্বীয় ভাগিনেয়ের সুবৃহৎ সম্পত্তির উদ্ধার করেন। তৎপরে 
উত্তরাধিকার সথত্রে সেই জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

৬ গ্োবিন্দলাল রায়। 

গিরিধারীলালের স্বর্গারোহণের পর তাহার পুত্র শ্বনামধন্ঠ মহারাজ 

গোবিনলাল রায় উত্তরাধিকারী হন। ১৮৫৪ ঃ ১লা! ফেব্রুয়ারী তিনি 
কলিকাত! মহানগরীতে জন্গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে তিনি 
অতিশয় শীস্ত ও বিনয়ী ছিলেন, অধিকস্ত তাহার দান শক্তির পরিচয় 

পাওয়া যায়। দেশীয়গণের জন্ত দার্জিলিং সহরে “নুইস্ ভুবিলী স্বাস্থ 



৫৪০০ ভারত- গোৌরব। 

নিবাস নন্মীণীর্থ তিনি ১,*****২ টাকা দান করেন। ১৮৮৮ থ্ঃ 

বঙ্গের ছোটলাটি দ্যার ্টম্বর্ট বেলি সাহেব বাহাছুর তাহার দানের খ্যাতি 

করিয়া “রাজা” উপাধি । প্রদান করেন) বঙ্গেশ্বরের আদেশে রাজসাহী 

বিভাগের তৎকালীন কমিশনার বাহাদুর গোবিনলালের তাজহাটেকর 

রাজভবনে আগমনপূর্বক একটি দরবার রুরিয়! তাঁহাকে রাজা উপাধির, 

সনন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পরোপকারকেই মনুষ্য জীবনের 
একমাত্র কর্তব্য বলিয়া জানিতেন। দেশের সংকার্যের অনুষ্ঠানে তাহার, 

পরিচয় পাওয়৷ যায়। তিনি অনেক গুলি বিদ্যালয়, পুস্তকালয়; দেবালয়, 

জলাশয় গ্রভৃতির প্রতিষ্ঠ। ও গ্রতিপোষণ করিয়া গিয়াছেন। এক একটি 

উপলক্ষে দেওয়ানী বন্দীর কারামুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্থ দিয়া 

তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন। ১৮৯১ খৃঃ বঙ্ধেশ্বর স্যার চার্ল'দ্ ইলিয়াট্ 
বাহাদুর বেলভেডিয়ার প্রাসাদে একটি দরবার করিয়া তাহার গুণের 

পুরস্কারগ্বরূপ প্রাজা বাহাদুর” উপাধির সনন প্রদান করেন। গোবিন্ব- 

লালের দানের সমষ্টি ৪,৪৯,৫৬৭২ টাকা) এতদ্বাতীত বার্ষিক, মাসিক ও 

গোপনীয় চাঁদা প্রতিবত্মর নুন্তাধিক ৬,০"০২ টাকা ছিল। "অভুক্ত 

তোজনের বার্ষিক ব্যয় ৫০**২ টাকা, অতিথি সৎকার ও অভ্যাগত ব্যক্তির 
অভ্যর্থনাকল্পে বার্ষিক ৫০০০২ টাক! নির্ধারিত করেন। গ্োবিন্দলালের 

প্রশংসা করিয়া তৃতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন্ বাহাছুর ১৮৯৭ খৃঃ 

তাহাকে “মহারাজা” উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন) কিন্তু নি 

এই উপাধি অধিক দিবস ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৮৪৭ থৃঃ ১২ই 

জুন শনিবার সমগ্র ভার্তভূমি ভীষণ ভূমিকম্পে বিকম্পিত হয়। 

সেই সময় মহারাজ গোবিন্লাগ স্বীয় রাজপ্রসাদের বারান্দায় শাস্তি 
অনুভব করিতেছিলেন। : রাজপ্রাসাদ ভূমিদাৎ হইবার উপরুম দেখিয়া 

মহারাজ গ্রাণতয়ে পলায়ন সময় কার্ণিসের ইষটক পতিত হইয়া ভীহার 

ঝামপদের অস্থি ভঙ্গ হইয়া যায়। সেই সময় মহারাণী, কুমার বাহাহুর: ও 



ংপুর-তাজছাট রাজবংশ ৫৯১ 

রাজকুমারীগণ অন্তঃপুরের একটি ধিলানের নিম্নে রাণরঙ্া করেন। 

তৎপরে তীহার! রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্্ রায় মহাশয়ের 

বাঁটাতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মহারাজের চিকিৎমার জন্ভ ছোটলাটি 

স্যার আলেক্জাওার ম্যাকেঞ্জি বাহাদুরের আদেশ অনুপারে কলিকাতা 

মেডিকেল কলেজের তদানীস্তন স্থ প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার ওত্রায়েন্ 

সাহেব তথায় গমন করেন, কিন্তু তিনি ভূমিকম্পের পর দশ দিবস 

মাত্র জীবিত ছিলেন। অতঃপর ১৮৯৭ খুঃ ২৪শে জুন মহারাজ 
গোবিন্দলাল রায় জীবনলীল| সমাঁপন করিয়াছেন। মহারাজ মৃত্যুর 

পূর্বে ডাক্তার ওবায়েন্ সাহেবের সমক্ষে একথানি উইল করিয়! যান। 

তাহাতে মহাঁবাণী শরংসুন্দরী দেবী, মহারাজের শ্বশুর - শ্রীযুক্ত রামকৃষজ 

বর্ম, মহারাজের জামাতা! শ্রীযুক্ত রাঁয় উমাপ্রসাদ চৌধুরী, মহারাজের 

ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিবনারাঁয়ণ রায়, মহারাজের পারিবারিক চিকিৎসক 

্রযুক্ত হরচন্ত্র রায় এবং রংপুর জজ আদালতের খাতনামা উকীল 
শীযুক্ত গোপালচন্ত্র চক্রবর্তী এই ছয়জন তাঁহার উইলের অছি নিযুক্ত 

হন। : মহারাজের চুই বিবাহ হইয়ািল। তদীয় প্রথম! রাণী একটি 

মার কন্যা রাখিয়া গতীস্থ হইলে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। 
তাঁহার দ্বিতীয় পত্রীর গর্ভে ছুইটি কন্তা' ও একটি পুত্র মস্তান রন 
কিরাছেন - 

গোপাললাল রায়। 

মহারাজের মার পর তাহার একমাত্র পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত গোগান, 
লাল, বায় তাজহাট রাজপদে সমাসীন হইয়াছেন। ইনি পূর্ববঙ্গের 
ছোটনাট স্যার ল্যান্সল "হেয়ার সাহেবের ্রতিমর্তি ্বাপনকরে 
৫৯২. টাকা ান করেন। ১৯১১, খ্ঃ কলিকাতা হরে নবীন 



৫২ ভারত-গৌরৰ। 

ভারত সম্াটের অত্যর্থনাকল্নের চীদায় ২,৯০২ টাকা দিয়াছেন। 
১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে “পূর্বাবঙ্গ ও 
আসাম" প্রদেশের ছোটলাট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ খ্ঃ ১৭ই 

জানুয়ারী কলিকাতার টাউনহলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনের জন্য 

একটি সতা হইয়াছিল, তৎকালে ইনি ৫১০০২ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত 

হন। ১৯১২ থৃঃ রাজা বাহাছুর রংপুর মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান 
নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১২ থুঃ ২৪শে জুন ভারতেশ্বর মহামান্য 
পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে গোপাললাল “রাজা 

উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ ইনি স্থানীয় টাউন 

হঝের উন্নতিকল্পে ৪০০৯২ টাকা প্রদান করেন। ১৯১৩ খুঃ আগষ্ট 

মাসে বর্দমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহাধ্কল্পে 

রাজ! বাহাদুর ১,০**২ টাঁক। দিয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ বারাণসীধামের 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অন্নমারে ৫০০০২ টাক প্রদান 

করেন। কয়েক বতমর পূর্বে ইহার জমিদারীভুক্ত জনৈক কৃষক মাটির 
ভিতর একটি কলসি প্রাণ্ত হয়, নেই কলসির মধ্যে গাঁচটা অষ্টধাতুর 
বিষুমূর্তি ছিল) রাজ! বাহাছুর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহার একটি 

বিগ্রহ লইয়া যে স্থানে পাওয়া যায় সেই স্থানে ১৯১৪ খুঃ ২০শে জানুয়ারী 

ীপঞ্চমীর দিবদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । ইনি রাঁজ্যের উন্নতি ও প্রজা- 

পুজের মঙ্গলমাঁধনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে 

ও গব্ণমেণ্টের নিকট ইহার সম্মান ও সুখ্যাতি আছে। 



কাকিন! রাজবংশ । 

রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনার রাজগণ বারে কারস্থ। ইহাদের 
র্বপুরুষগণ কোচবিহাররাজের সেনাপতি থাকিয়া গাঠান, মোগল ও 
ভূটিয়াদের গহিত বারন্থার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

৬ মহিমারঞ্ন রায় । 

এই বংশোত্তব রাজ! মহিমারগন রায় ১৮৫৪ খুঃ ওরা ফেব্রুয়ারী 

বগুড়! জেলার অন্তর্নত লক্ষীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পর- 

হিতৈধী ও দয়ালু বঙিযনাঞ্চদকলে ঠাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি 
বিদ্তারয়ের কয়েকজন ছাত্রকে অর্থসাহাধ্য ও আহারাদি দিতেন। 

গ্রামস্থ অনেককে প্রতিবৎদর প্রয়োজনীয় সমস্ত বায় দিয়! নানাস্থান 

পরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিতেন। তাহার অনুগ্রহে স্থানীয় অনেকে 

কলিকাতা, শাস্তিগুর, নবন্ধী”, শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবন, বারাণদী, বোস্াই, 

মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। কাকিনায় কোন প্রকার পীড়া 

প্রকোগ হইলে পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য নানাগ্রকার ফল আনাইয়া 
বিতরণ করিতেন। তিনি পিতার নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিষ্ভালয় 

স্থাপন করেন, অধিকন্তু স্থানে স্থানে কুপথনন ও দাতবা ওষধালয়ের 

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংলঙেশ্বরী ভিক্টোরীয়া পরধণপদর্ষকাল ইংলগ্ডের 
সিংহামন অবন্কৃত করিলে ১৮৮৭ খুঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিশ্লীর রাজন জে 
তিনি নিমন্ত্রিত হন, তংকালে রাজগ্রতিনিধি লর্ড ডাফ্রিন্ বাহাছুর 
তীহার প্রপংস! করিয়। “রাজা” উপাধি দিয়াছিল্েন। ১৯০২ থৃঃ তীন্তা 



৫১৪. ..-. ভারত-গৌরব 

নদীর জলপ্লাবন সময় গ্রজাপুপ্রের যথেষ্ট সাহায্য. করেন। ৯ 

ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উৎসব ্মরণার্ধ, রংপুর হাস 

পাতালে একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্ত ১০১০০৯২ টাকা দান করেন।, 
১৯০৯ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড মিপ্টো! বাহাছুর সন্ত্রীক খরসানে 
কাকিনাধিপতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি কাঁকিনায় দেবালয়, 

অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। বঙ্গসাহিত্যে 

তীহার অনুরাগ ছিল। তিনি রংপুর সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। 

রাজা বাহাছবরের সাহায্যে “রংপুর দিক্ প্রকাশ” নামক একখানি 

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হয়। তিনি নান! প্রকার অনুষ্ঠানে বছু 

অর্থ দান করিয়। গিয়াছেন। রাজ! বাহাদুর বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, 

মিষ্টভাষী ও প্রজাবৎসল পুরুষ ছিলেন। ১৯৯ খৃঃ ৪ঠা এপ্রেল রাজা 

মহিমারঞ্জন রায় স্বর্নারোহণ করিয়াছেন। চতুর্দশ বৎসর বয়ংক্রম কালে 
ফরিদপুর জেলার অন্তর্গতি বাগছুলী-নিবাসীক্সিগৌরসুন্দর রায়ের কন্ঠার 
সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাহার একমাত্র পুক্র মহেন্্রঞ্জন ও একটি 

কন্তা হেমলতা৷ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ থৃঃ জযারী মাসে ুরদীর 

ছুহিত! গতান্থ হইয়াছেন। 

মহেন্্ররঞ্জন রায়। 

মহিমারঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্ত্ররঞ্জন রান কাকি- 

নার রাজপদে সমাসীন হইয়্াছেন। ইনি পিতৃদেবের ন্যায় সৎকার 

উৎসাহদাতা ও  বদান্যতার জঙ্ঠ প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন। ১৯১৯ থুঃ 
অক্টোবর মাসে ইনি ঢাকায় গমন করিলে, ভূতপূর্ব বঙ্েশ্বর ইহাকে 

' যথোিত সন্মান করিয়্াছিলেন। কলিকাতায় রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিন্টো! 

বাহাদুরের প্রস্তর মুর্তি স্থাপনের স্থৃতিভাগারে ১৯১৭ খৃঃ ইমি ৫**২ 



রংপুর কাকিনা রাজবংশ. | [৫০৪ 

টাকা দান করেন | :১৯৯১খুঃ রাজা বাহাছুর রাজসাহী বিভাগের জেলা 

বোর্ড কর্তৃক *পূর্ববঙ্গ ও আসাম” প্রদেশের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক. 
সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১১ খুঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারত 
সম্রাটের অভ্যর্থনাকল্পে দায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে ইনি ৪,০০২ 
টাকা দিয়াছিলেন। ১৯১১ খুঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক 

দরবারে মহেন্দ্রঞ্জন প্রাঁজা” উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। ইনি 
রাজোপাধিলাভ করিলে রংপুরের অধিবাদীগণ ১৯১২ থুঃ মার্চ মাসে 
ইঞ্ীকে অভিনন্দন করেন, -তৎকালে রাজ! বাহাদুর রংপুরের উন্নতির 

জন্য ৫০,০০২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইনি কাকিনায় 

একটি উচচ শ্রেণীর ইংরাজী বিশ্বালয় প্রতিষ্ঠা ২০,১০২ টাকা দিতে 

প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । ১৯১৩ খুঃ রাজসাহী বিভাগের জেলা ও লোক্যাল 
বোর্ডসমূহ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট ইনি জুখ্যাতি'্লাভ করিয়াছেন। নানা প্রকার সমনুষ্ঠানে 

ইহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি একজন মন্্রাস্ত ও বসুন ব্যক্তি বলিয়া 

পরিচিত । 



ভিতরবন্দ জমীদারবংশ। 
বঙ্গশ্বর আদিশূর কান্যকুজ হইতে পঞ্জন বোদ্ ব্রান্ধণ বঙগদেশে 

আনয়ন করেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বারের কুলজ্ঞদিগের 

মতে শািল্য গত্রীয় নারায়ণ, কাশ্ঠপ গোত্রীয় সুষেধ, বাংস্য গোত্রীয় 

ধরাধর, ভরদঘ্বাজ গৌত্রীয় গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর এই পঞ্চজন 

্াহ্মণ এদেশে আগত হন। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্যতম ধরাঁধর 

মিশ্র রংপুর জেলার অন্তত ভিতরবনা জমিদারবংশের আদি পুরুষ 
ধরাধর-দেব ওঝা- সিদ্বেশ্বর ওঝা--চতুর্কদাস্তাচা্য্য, বারেন্্র ভূমিতে 

বা করেন-লক্্ীধর ওঝা-_বর্দমান-মেধেশ্বর_নরসিংহ--মহেশ্বর-- 

বাপী-ভৃতারক-_দিদাই, রাজা বল্লাল দেনের নিকট হইতে কৌলীন্ত 

প্রাপ্ত হন। তংপুত্র কানাই-মোয়াই_ঈশান-__কুবের--বৈষ্কবী 

মিশ্র গুখরিয়ার সান্তালদিগের মধ খ্যাতনাম! হইয়াছিলেন। তাহার 

পুত্র দামোদর ওঝা বারেন্তর ব্রাহ্মণগণের মধ্ো গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

দামোদরের ছুই পুজ--রামনাথ ও অনন্ত ওবা। কনিষ্ঠ, অনন্তের পুত্র 
গোগীজন চক্তবত্তী। তাহার দুই পুত্র-নৃসিংহ চক্রবর্তী ও কৃষ্ধবননত 
উট্রাচার্্য। জো্ঠ নৃদিংহের চারি পুন্র-রামদের, রামনাথ, রামশরণ 
ও গোপাল সান্াল। | 

৬গৌপাল মান্যাল। 

ৃিংহের কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল দান্তাল মধ শতান্ীর শেষ ভাগে 
কুড়মইলের প্রোত্রীয় খা! মহাশ্য়দিগের কন্তাকে বিবাহ করিয়া তথায় 
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বসতি করেন। এই কুড়মইলগ্রাম বারেন্্ ব্রা্মণগণের আদি নিবাস। 

এক্ষণে ইহা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বলিহার নামে পরিচিত। 

গোপালের চারি পুত্র-_রামকাস্ত, রামরুদ্র, রামবল্লত ও শ্ঠামবল্লভ 
সান্তাল। 

পাঠান রাজত্বকালে নবাবের রাজধানী হইতে দূরবর্তী স্থানের 

তূ'ইয়ারা নবাঁবকে কিছু কিছু রাজস্ব দিয়া অধীনতা স্বীকার করিত। 
তাহারাই বাঙ্গালা দেশের বার ভূইয়া নামে খ্যাত, তন্মধ্যে যশোহরের 

প্রতাপাদিত্য অন্যতম ছিলেন। প্রত্যাপাদিত্যের পতনের পর ১৬১৫খৃঃ 
টাদ রায় নামে জনৈক বারেনর ব্রাহ্মণ ঢাকার নবাব কাশীম খাঁর অধীনে 

করগংগ্রাহক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া 

গ্রস্ত অর্থার্জন করেন, তজ্জন্য নবাব তাহাকে প্রায় রাইয়ান” উপাধি 

দিয়াছিলেন। ১৬১৬ খুঃ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর সাহ তাঁহার কার্য্য কুশলতায় 

শ্রীত হইয়া «রাঁজ1” উপাধি প্রদান করিয়া বাহিরবন্দ, ভিতরবন্ন, স্বরূপপুর, 

পাতিলাদহ, আমবাড়ী, সুজানগর, ইসলামবাড়ী, গয়বাড়ী এই আটখানি 
পরগণা জায়গীর দিয়াছিলেন। বাহিরবনদ ও গয্নবাড়ী নাটোরের রাণী 

তৰানী নিলামে ক্রয় করেন। তৎপরে ১৭৮০ খুঃ ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেৰ 

উহা রাণী ভবানীর নিকট হইতে লইয়া মুর্শিদীবাদ-_কাশীমবাজার রাজ- 

বংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুকে দিয়াছিলেন। আধুনা পাতিলাদহ 

কলিকাতী-পাথুরিয়াধাটার মহারাজ স্ার শ্রীযুক্ত প্রদ্ভোৎকুমায় ঠাকুরের 
সম্পত্ভি। কলিকাতা-জানবাজারের সুপ্রসিদ্ধা রাণী রামমণি স্বরূপপুর 

ক্রয় করেন, এক্ষণে তাহার দৌহিত্রগণ ভোগ করিতেছেন। আমবাড়ী, 

ইসলামবাড়ী ও সুজানগর কাহার অধীনে আছে ততদ্বিষয় অজ্ঞাত। 

ভিতরবন্দ এই বংশের অগ্তাপি রহিয়াছে। | 

- তৎপরে চীদ রায়ের পুত্র রাজ! রঘুনাথ রায় ১৬৯৩ খুঃ রাজ্য গ্রাপ্ত 

হুন। তিনি কাশীনাথ রায়ের কন্তা, সত্যবতীকে বিবাহ করেন 



৫০৮ ভারত-গৌরব। 

কাণীনাথের পূর্বপুরুষগণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাইলচেরা গ্রাম পরিত্যাগ 

পূর্বক বাহিরবন্দে বাস করিয়াছিলেন । ১৭২৩ থৃঃ রাজা বঘুনাথ রায় 
লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তীয় পত্বী রাণী সত্যব্তীকে 

একমাত্র উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাঁন। ১৭৮২ খ্ুঃ রাণী সতবতী 
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন .. 8 

৬ রামকান্ত সান্াল। শী 

গোপালের জোট পুন্র রামকান্ত সান্তাল প্রায় সমুদয় বিহার পরগণা 
উত্তরাধিকার ও ক্রয় সুত্রে প্রাপ্ত হন। সত্যবতীর মাত! ও রামকাস্তের 
স্ত্রী উভয়ে সহোদর ভগ্মী ছিলেন। রামকান্তের চারি পুভ্র-_কষ্ণদেব, 

প্রাণক্চ, রামরাম ও বিষণরাম রায়। 

একৃষঞ্দেব রায়। 

রামকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র কষ্ণদেব রায়ের সহিত রাণী সত্যবতীর এক 

খুড়তুতো ভগ্নীর বিবাহ হইলে তিনি লক্ষণপুর ধৌতুকন্বরূপ প্রাপ্ত হন। 
কৃষ্ণদেবের পুত্র রাধারুঞ্চ রায়। তাহার ছুই পুক্র-কেবলকৃষ্খ ও 

শিবরুষ্ রায়। কনিষ্ঠ শিবকৃষ্ণের তিন পুক্র_ বিশ্বনাথ, শত্তুনাথ ও 

বৈদযানাথ।. জোষ্ঠ বিশ্বনাথের পুত্র--স্তরীনাথ; তাহার ছুই পুত্র-চন্ত্রনাথ 
ও কাঁলীনাথ। জ্যেষ্ঠ চন্ত্রনাথের পুত্র বিজয়নাথ; তাহার তিন পুক্র-- 
বতীন্ত্রনাথ, শৈলেন্ত্রনাথ ও বিশ্বনাথ রাঁয় লক্ষণপুরে বাম করিতেছেন । 

শিবরুষ্ণের মধ্যম পুত্র শত্ুনাথের তিন পুত্র-_কালীনাথ, কৃষ্ণনাঁথ ও 
গৌরনাথ রায়। জ্যেষ্ঠ কালীনাথের ছুই পুন্র-ছূর্থানাথ ও গোবিনানাথ। 
কনিষ্ঠ গোবিদ নাথের তিন পুক্র--শিবেন্্রনাথ, তারকনাথ ও দেবেন 
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নাথ। জো শিবেন্ত্রনাথের ছুই পুক্র প্রযুক্ত গিরন্দরনাথ ও শ্রীবুকত 
ধীরেন্্রনাথ রায় লক্ষণপুরে বনতি করিতেছেন। | 

৬ প্রাণকৃফ্ণ রায়। | 

রামকান্তের মধ্যম পুক্র প্রাণকৃ্চের ছুই পুভ্র-রামচন্ত্র ও জগন্নাথ 
রায়। জোট রামচন্দ্র পুত্র নীলকণ্ রায়। তাহার, পুত্র রাজেন্রনাথ 
রায়ের সহিত নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের কন্যার বিবাহ হইয়া 
ছিল। সেই সময় যৌতুকম্বরূপ একটি ভূসম্পত্তি গ্রাপ্ত হন। তিনি 
অপুত্রক থাকায় শিব্প্রসাদকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। শিবপ্রসাদের 

দত্তক পু রাজা কৃষে্ত্র রায় ১৮৮* থুঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট 

হইতে প্রথম “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসস্তান থাকায় ভিতর- 
বন্দের অন্ততম জমিদার যোগেন্্রচন্ত্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্থরেন্ত্রন্ত্রকে 
পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইনি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিনুনাথ রায় 
নামে পরিচিত । ইহার পুল্র কুমার শ্ীমান্ বিমলেন্দুনাথ রায়। অধুন৷ 
ছা গা্সাহী জেলার অস্তুগত বলিহার রাজবংশ বির! প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 

০০১০০ 

৬ রামরাম রায়। 

রামকাস্তের তৃতীয় পুত্র রামরাম রায় রাখী সত্যবতীর বিশেষ পরিমান 
(ছিলেন; জন্য রাগী তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ১৭২৮ খুঃ 
রামরাম ৬ভগস্থাথদেব দর্শনে তীরঘযাত্রা করেন। সেই সময় জনৈক 
বীবর মৎস্য ধরিবার সময় জাঁলে একটি ৬-কালীক প্রি মতি পাইয়াছিল। ৃ 

্নন্তর রী ধীর উহা কোন, আন্মণের বাটাডে দিয়া ৃ , কিন্ুসেই 
আন্দের হরে. লেখ দিদার মতি ছিল না। নারদ পুরীতায 
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হইতে প্রত্যাগমন কালে সেই ব্রাহ্মণের বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

ব্রাহ্মণ দেবীর সেবায় অসমর্থ হইলে রামরাম স্বপাদৃষ্ট হইয়া! উহা! স্বীয় 
বাটাতে আনিয়া দিলালপুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। অধুনা ইহা 

দিলালপুরের “সিদ্ধেশ্বরী দেবী” নামে প্রচারিত। যখন দেবীকে আনয়ন 

করা হয় তখন রাণী সত্যবতী জীবিত ছিলেন। তিনি এই বৃত্তান্ত 

অবগত হইয়! দিলালপুর ও স্বরূপপুর পরগণ।! দেবীর সেবার্থে রামরামকে 

দান করেন। এই দেবী চিকলী নদীর উত্তরপূর্বদিকে দিলালপুরে 
অগ্াপি বিদ্যমান রহিয়াছেন। রাণী সত্যবতী রামরামকে বিশেষ সম্মান 

করিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারেও. তাহার সুখ্যাতি ছিল। 
১৭২৯ খুঃ নবাব সুজাউদ্দৌল| সত্ষ্ট হইয়! রামরাম্ক বংশগত “রায় 

চৌধুরী” উপাধি প্রদান করেন। ১৭৩৫ খৃঃ রাণী সত্যবতী তাহার 

দেওয়ানী কার্যে সন্তষ্ট হইয়া ভিতরবন্দ পরগণ জায়গীর দিয়াছিলেন। 
অধুনা ইহা দেওয়ান জায়গীর* নামে পরিচিত । এই স্থানে রামরাম 
গৃহ নিম্মীগ করিয়া বসতি করেন। তিনি একটি বৃহৎ বৈটকথান৷ নির্ধাণ 

করেন, উহা “দেওয়ান খানা” নামে অভিহিত হয়। রামরাম জ্ঞানবান, 

ধার্মিক, ম্বাধীনচেতা ও স্ব্ৃত পুরুষ ছিলেন। তিনি বার্ধাক্যে 
জমিদারী তাহার পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ ও মধ্যম ভ্রাতা প্রাণরুষ্ণের পুত্র 

রামচন্দ্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া ১৭৫৪ খুঃ পুণ্যতূমি বারাণমীধাম 

গিয়া বাস করেন। তদবধি ভিওরবন পরগণা ভাগে বিভক্ত 

হইয়াছে। 

৬ কৃষ্ণগোবিন্দ রায়। 

পের রামরামের পুর কৃষ্ণগোবিনদ রায় চৌধুরী পৈতৃক মরি 

প্রান্ত হন। ১৭৫৪ থৃঃ তিনি ভিতরবন্দ গরগণার অন্তত পায়রা, 
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ডাঙ্গা নামক স্থানে বাসুদেব ভাছুড়ী নামক জনৈক: বারেন্ত্র বাদ্ধণকে 

চারিশত বিঘা! নিফর ভূমম্পত্তি দিয়া বাস করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণগোবিন 
সৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র ক্ৃষ্ণকাস্তকে রাখিয়! যান। 

উরি 

৬ কৃষ্ণকান্ত রায়। 

কৃষ্ণগোবিন্দের পর তাহার পুত্র কৃষ্ণকান্ত রায় চৌধুরী উত্তরাধিকারী 
হন। তিনি বহদর্শিতায় জ্ঞানবান ছিলেন। সমাজে তাহার সুখ্যাতি 

ছিল। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না, যে কোন 

ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা গ্রদর্শন করিতেন। নিজের চরিত্রগুণে তথাকার 

সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাহার মন্তানাদি 
ন! হওয়ায় তিনি কাঁলীকান্তকে পোষ্যপুভ্র গ্রহণ করেন। 

৬ কালীকান্ত রায়। 

রুষ্ণকান্তের দত্তক পুত্র কালীকাস্ত রায় চৌধুরী ধার্দিক ও ম্বাধীন- 

চেতা৷ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 

তিনি দুলা বণিক নামক জনৈক হিন্দু কৃষক প্রজার নিকট একটি 

পিতলের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠ। করেন। যে স্থান হইতে কৃষক 

& বিগ্রহ গ্রাপ্ত হয়, নেই স্থান তিনি তাহাকে দান করেন। এই বিগ্রহের 

সেবার জন্ত কালীকান্ত ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান। তিনি কুল- 
দেবতা গোপাল জীউর পরম তক্ত ছিলেন। ১৮১৩ থৃঃ কালীকাস্ত রায় 

চৌধুরী লোকাস্তরিত হন। তাহার ছয় পুত্র--কাশীকান্ত আননচন্তর 

তবানীকাস্ত, রু্সিণীকাস্ত,রুত্রকান্ত ও গৌরীকাস্ত রায় চৌধুরী। 
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৬ কাশীকান্ত বায় | 

কালীকান্তের জোষ্টপু্ কাশীকান্ত রায় চৌধুরী অপুক্রক থাকায় 

ুর্নাকান্তকে পোষ্যপুর্জ গ্রহণ করেন। তিনিও পিতার স্তায় নিঃসন্তান 
হওয়ায় বরদীকান্তকে দত্তক লইয়াছিলেন। নাটোরের বর্তমান মহারাজ 

শ্রীযুক্ত জগদিন্ত্রনাথ রায়ের ভতগ্নীকে বরদাকাস্ত বিবাহ করেন। ময়মনসিংহ্- 
গৌরীপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 
প্রথম! কন্তার সহিত বরদাকান্তের পোষ্যপুত্র পীযুজ ব্রজেন্্রকান্ত রায় 

চৌধুরী বি-এ মহাশয়ের বিবাহ হইগ্নাছে। .. . 

৬ আনন্দচন্দ্র রায়। 

কালীকাস্তের মধ্যম পুত্র আননাচন্্র রায় চৌধুরী সামাজিক বিষয়ে 
উদ্দার মতাবলশ্বী ছিলেন। তিনি সদ্বব্যবহারে লোকের চিত্তরঞ্জন 

করিতেন। তিনি অকালে ইহলোক হইতে মহীগ্রস্থান করেন। 

৬ মহেশচন্ত্র রায়। 

তঃপর আননচদ্দরের একমাত্র পুত্র মহেশচন্ত্র রাঁয় চৌধুরী পৈতৃক: 
নী উত্তরাধিকারী হন। তিনি সংস্কৃত তাষায় জ্ঞানবান ছিলেন, 

নানাগ্রকার সাুঠানে তাহার অনুরাগ ছিল। তিনি তান বিশেধ 
বুৎপত্তি লা করেন এবং অধিক সময শান্ত আলোচনায় অতিবাহিত 
করিতৈন। তিনি সহৃদয় ও দাতা ছিলেন। ১৮৫৩, ঃ মহেশচন্্র রা 

চৌধুরী নিঃসস্তান বসথয়মানবনীলা লঘরগ করেন... :8::.. 
তাহার - পরলোকান্তে তদীয় পদ্ধী হৈমবভী এর বিষয় কান 
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পরিচালনা করিতেন। তিনি ধার্শিক, দয়ালু ও পরহিতৈষিণী রমণী 

ছিলেন। তিনি ব্রাঙ্মণগণকে, হিন্দু বিধবাদিগকে ও নানা প্রকার সৎকার্যে 

অর্থব্য় করেন। অতিথিশীলা, অন্সন্র প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। 

তিনি বলিহারের হরচন্ত্র ভাছুড়ীর কন্তা। হরচন্্ের পূর্বপুরুষ দিল্লীর' 
মোগল সরকারে কার্য করিয়া প্খী চৌধুরী” উপাধি প্রাপ্ত হন। শেষ 
অবস্থায় হৈমবতী ঢাকা-বিক্রমপুরের মূলচরের সাহ্ঠালবংশোস্তব যোগেন্্র- 
চন্দরকে পোষা পুন গ্রহণ করিয়া তাঁহার হস্তে জমিদারীর ভার দিয়া! 

বারাণপীধামে গিয়া বা করেন। তথায় অবস্থানকালে প্রত্যহ বহু লৌককে 

আহার দিতেন । সেই মময় তাহিরপুরের রাজ! কাশীশ্বর রায়ের বিধবা 

পত্ী রাণী মাতঙ্গী দেবীও তথায় ছিলেন। ১৯১৩ খুঃ পঁচাত্তর বৎসর: 

বয়সে হৈমবতী দেবী কাশীধামে গতাস্ু হন। 

৬যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়। 

তদনন্তর যোগেন্রচ্জ্র রাঁ় চৌধুরী বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৫ 

খুঃ ভূটান যুদ্ধের সময় একদল ব্রিটিশবাহিনী ভিতরবন্দে কিয়দ্দিবদ 
অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই সময় যোগেন্্ন্্র তাহাঁদিগের রসদ 
যোগাইয়াছিলেন। তিনি রংপুর জেলার মধ্যে ভিতরবন্দে সর্বপ্রথম 

্বাতব্য ওষধালয় স্থাপন করেন। তজ্জন্য ১৮৭৭ খুঃ ১লা! জানুয়ারী 
রা দরবারে তৎকালীন বঙ্গেশ্বর স্তার রিচার্ড টেম্পল্ একথানি 

প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। ধুবড়ী রেলপথ হইবার পূর্বে বু তীর্থ 
বা রী এই স্থান দিয়া আমাম-গৌহাটির ৬ কামাখ্যা দেবী দর্শনে গমন 
রা তখন তাহারা যোগেন্্রন্দ্রের অতিথিশালায় আহার প্রাপ্ত 

হইত, অধিকদ্ধ তিনি অর্থ সাহায্যও করিতেন। তিনি অতি নোৌঁকবংনল 
ও সদয় পুরুষ ছালন। তিনি বিদ্যা শিক্ষা ও সন্দীতের অন্থরাগী এবং 

৩৩ 
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উৎসাহদাতা ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল। তিনি একটি 

পাঠাগার স্থাপন করিয়া বোগ্াই, পুনা, নবদ্ীপ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে 
গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিজ্মেন। তিনি ভিতরবন্দে একটি মধ্য. ইংরাজী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮০ খুঃ যোগেন্্রচন্্র রায় চৌধুরী লোকান্তরিত 
হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে কুমার শ্রীযুক্ত গোপালদাস, শ্রীযুক্ত হরি 

দাস ও শ্রীযুক্ত স্তুরেন্্ন্দ্র নামে তিন পুত্র রাখিক্না যান। তাহার কণিষ্ট 

পুত্র সুরেন্্রন্ত্রকে বলিহারের রাজ! কৃষেন্ত্র বায় দত্তক গ্রহণ করেন! 
এক্ষণে ইনি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনাথ রায় নামে বিদিত হইয়াছেন। : 

গোপালদাস রায়। 

যৌগেন্দ্রচন্দের জোট পুক্র কুমার শ্রীযুক্ত গোপালদাঁস রায় সপ্তম বসর 

বয়মে পিতৃহীন হইলে ইহার পিতামহী হৈমব্তী অভিভাবিকা থাকেন। 

দ্বাদশ বৎসর ববঃক্রম কাঁলে কলিকাতায় বিদ্যা শিক্ষার জন্য আগমন 

করেন। ইনি মেট্গলিটন ও সেণ্টজেভিয়ার কলেজে প্রবেশিকা 

পর্যান্ত অধায়ন করিয্বাছেন। মহর্ষি দেবেন্রনাথ ঠাঁকুর ইহাকে বিশেষ 
স্নেহ করিতেন। ইনি কয়েক বৎসর কুড়িগ্রাম স্বাধীন বেঞ্চের অবৈতনিক 

মাজিষ্টেট পদে নিযুক্ত থাকিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খুঃ 

ভূতপূর্ব বঙধশ্বর স্তার ্টয়ার্ট বেলী সাহেব কুড়িগ্রাম হইয়া আদাম 

গমন কালে ইহার সুবন্দোবস্তের জন্ত গ্রীত হইলে রংপুরের তৎকালীন 
মাজিষ্েট জীন্ াহেব ইহণকে একখানি ধন্ঠবাদস্চক পত্র গিয়াছিল্নে 1. 
১৮৯৩ খুঃ পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত ভিতরবন্দ দাতব্য ওধধালয়ের বাটী ৰ 

ইঞ্ক নির্িত হইবার সময় ইনি অধিক সাহায্য করেন। উভন্: 
্রাতার চেষ্টায় ভিতরবন্দের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় গাঁকা হইয়াছে। | 
কুমার গোপালদাস এবং বলিহারের রাজ! কৃষেন্তর রায়ের পোঁধাপুজ 
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কুমার শরদিন্দুনাথ রান এক মাতার গর্ভজাত বলিয়া জযোষ্ঠ গোপাঁলদাসকে 

ছোটলাট স্তার আলেকজাগার ম্যাকেপ্রী বাহাঁছুর কুমার সম্মানে 
অভিহিত করেন। এই বংশের মধ্যে ইনি প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টের নিকট 
সম্মানিত হইয়া ১৮৯৭ থৃঃ বেলভেডিয়ার দরবারে বঙ্গেশ্বর ম্যাকেঞী 
বাহাদুর কর্তৃক নিমন্ত্িত হইয়াছিলেন। ১৯০১ থু; ছোটলাট স্তার জন্ 
উডবরর্ণ বাহাদুর ইহার রাঁজভক্তি ও দৌপ্জন্ঘতায় গ্রীত হইয়| স্বীয় 

স্বহস্তাক্ষরযুক্ত একখানি ফটোগ্রাফ উপহার দিয়াছিলেন। ১৯০৩ খুঃ 

ইনি ভিক্টোরীয়! এডওয়ার্ড নাঁমক পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। ইহার 

য়ে দরিদ্র ছাত্রবুনের জন্ত ভিতরবনদ “বেলাভোলেন্ট, ফণ্ড” প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে। নাটোরের ছোট তরফের রাজা যোগেন্্রনাথ রায়ের কন্ত! 
শ্রীমতী বিদ্ধযবাসিনীর সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে। ময়মনসিংহ-_ 

রামগোপালপুরের রাজ! শ্রীযুক্ত যোগেন্্রকিশোর রায় চৌধুরীর জোস্ঠ পুত্র 

কুমার শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রকিশোরের প্রথমা কণ্তার সহিত ইহার পুল্র শ্রীমান 

জ্যোতিশ্ন্দ্রের শুভ-পরিণত় হনব । কলিকাতা! হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার জে, 

বাগচীর সহিত ইহার কন্যার বিবাহ হইয়াছে। মুক্তাগাছা, পু'টিয়া, সুদ, 
শ্রীরামপুর প্রতৃতি স্থানের সন্ত্রান্ত বংশের সহিত ইহাদের আত্মীয়তা! 

আছে। 

_. বাজদাহী-তাহেরপুরের রাজ শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়ের কন্যার 

মহিত ইহার কনিঠ ভ্রাতা হা হরিদাস রায় টা বিবাহ 
| হইয়াছে 

ূ _কানীকাস্তের চতুর্থ পুত্র ঈ্ক ্িনকান্ত রায় নী সহিত 

এ [রের ছে:ট তরফের রাজা শিবনাথ রায়ের একমাত্র কতা মি 

বিবাহ হইয়াছিল। | 
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৬ রুদ্রকান্ত রায়। 

কালীকান্তের পঞ্চম পুত্র রুদ্রকান্ত রাঁয় চৌধুরী অপুত্রক থাকায় 
একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাহার দত্তক পুত্র ভৈরবকান্ত রায় 
চৌধুরীও নিঃসস্তান থাকায় রোহিীকান্তকে দত্তক লইয়াছিলেন। তাহার 

দত্তকপু্র সারদাকাত্ত রাঁয় চৌধুরীর একমাত্র পুন্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দর 
কান্ত রাঁয় চৌধুরীর সহিত ময়মনদিংহ-গৌরীপুরের স্ুপ্রসিদ্ধ জমিদার 
যুক্ত ব্রজেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয়। কণ্ঠার বিবাহ 

হইয়াছে । 



কু্ডি জমীদারবংশ। 
৬ শঙ্কর মুখোপাধ্যায় 

১৬০৪ খৃঃ অন্বরাধিপতি রাজা! মান সিংহ বঙ্গ বিজয় করিয়া আসাম 

'অভিমুখে অভিযান করেন। সেই সময় মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর বঙ্গের 
পথে অগ্রদর হইবার কালে তাঁহার জনৈক কর্মচারীর আবশ্যক হয়। 

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়৷ মহকুমার অধীন আঙ্গারপুর-চিরথিরা 

নামে একথানি ক্ষুদ্র গন্ীগ্রাম আছে। তথায় শঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামক 
জনৈক হীনাবস্থাপন্ন সংবান্ষণ ব্বাদ করিতেন। তিনি ফুলিয়া মেলের 

স্বভাব কুলীন ছিলেন। | 

৬ কেশবচন্ত্র মুধোপাধ্যায়। 

শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের জোষ্ঠ পুন্ত্র কেশবচন্ত্র মুখোপাধ্যায়কে রাঁজ- 

নুচর্গণ কর্মচারী নির্বাচন করিয়া! মানসিংহের সমীপে আনয়ন 

করেন। কেশবচন্ত্রের সদ্গুণ দেখিয়া মানসিংহ তাহাকে দমভি- 

বাছারে লইয়। রংপুর গমন করিয়াছিলেন । মোগন্ল-বৈয়ন্তী উত্তব বঙ্গে 

সর্বপ্রথম কুঙ্ডিতেই উড্ভীন হয়। তৎকালে কুঙ্ি পরগণ! সরকার 

ঘোড়াঘাটের অধীনে স্ু্ধযকুণ্ি নামে খাত ছিল। রাজা মানদিংহ 

দিলীশ্বর সমাট আকবর সাহের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসাম সীমান্ত 
হইতে দি্লী প্রত্যাবর্তন কালে কুগি পরগণার শামনভার তাহার প্রিয় 

কর্মচারী কেশবান্রের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। ১৬২৩ খ্ঃ সমর, 
জাহাঙ্গীরের রাত কাঁলে কেশকান্্র দিল্লী গমন করেন। তথায় গিয়। 



৫১৮ তারত-গৌরব। 

প্রভৃত “পেশকস” ও অগ্রিম ছুই বংসরের রাজস্ব প্রদান করিয়া! কুণ্ডি 
পরগণার জমিদারী স্বব্বের সনন্দ এবং প্রায় চৌধুরী” উপাধিগহ থেলাত 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা তৎকালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। 
কেশবচন্ত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গদেশের শীষনকর্তা ঢাকার 
সাহ জাহানের নিকটও বিশেষ সম্মান লাভ করেন। তাহার আটটা 

পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে জমিদারী নি বিভাগ 
করিয়া দিয়া যান। 

৬ রামদেব রায় চৌধুরী । 
কেশকচন্দ্রের প্রথম! পত্বীর গর্ভজাত জো পুত্র রামদেব রাঁয় চৌধুরী 

মোট জমিদারীর চারি আন! অংশ প্রাপ্ত হন; অবশিষ্ট বারআনা অংশ 
তাহার সাত পুত্র গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামদেবের অন্ান্ত ভ্রাতৃ-পুত্রগণ 
অপুল্রক থাকায় পোষ্যপুত্র দ্বারা তাহাদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষিত 

হইতেছে। 

এক্ষণে কুগ্ডির ভূম্যধিকারীগণ বন্থ শাখায় বিভক্ত । কুগি পরগণার 

অন্তর্গত সদাপুক্ষরিণী গ্রামে ইহাদের আদি নিবাস। এই গ্রামের নাম 

একটি বৃহৎ সরোঁবরের নাম হইতে হইয়াছে। সন্তব্তঃ রাহ! 

মানমিংহ অতি অন্ন সময় মধ্যে এই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং 

ইহার গশ্চিমদিকের ঘাটের নিকট একটি ৮ শিব স্থাপন করিয়া যান। 
আন্যাপি দেই শিবলিক্সের যথাবিধি পুজা হইয়া থাকে। কুত্ডির 
প্রাচীন ভূম্যধিকারীবংশে সদগুণশালী বু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

তীহাদের যন্ত্রে রংপুর জেলার বহুতর উন্নতি সাধিত হয়। ইহাদের 

চেষ্টায় রংপুরে মরবপ্রথম জমিদার সভা, দাতব্য চিকিৎসালয, ইংরাজী 
বিদ্যালয়, সংস্ত চতুপ্মহী, মুদ্রার স্থাপন, সংবাদপত্র প্রচার, 
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রাজপথ, ্লান ঘাট, সরোবর, দেবালয় ইত্যাদি নির্খাগ হইয়াছে। কুগ্ডির 
জমিদারগণ পরোপকার ও স্বধর্ম নিষ্ঠার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। ব্রিটাশ- 
রাজের শামন সময়ের উপাধিপ্রাণ্ত রাজন্যবৃনের সৃষ্টি হইবার পূর্ব 

পর্য্যন্ত কুঙ্ির জমিদারগণ রংপুর জেলার রাজকীয় দরবারে সর্বপ্রথম 

আসন প্রাপ্ত হইতেন। 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের আলোচনায় কুগ্ডির ভূম্বামীগণ পুরুষানক্রমে 

দীক্ষিত। এই বংশোষ্ঠব কবি কানীচন্তররায় চৌধুরীর পুরস্কার ঘোষণায় 
বাঙ্গালার আদি নাটক “কুলীনকুল সর্বস্ব” প্রকাশিত হয়। তিনি স্বভাব 

দর্শন, প্রেমারসধিক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
চন 

৬ ছুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী । 
কুণ্ডির জমিদারবংশে সাধক শ্রেণীর উচ্চস্থানীয় অনেক মহাত্মা কুল 

পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। ছুর্াপ্রসাদ রায় চৌধুরী একজন পরমযোগী 

পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বগ্রামে নিরন্তর শাস্ত্ালৌচনায় কালযাপন করিয়া 

গিয়াছেন। দেবা পরায়নত! উহার জীবনের প্রধান গুণ ছিল। তিনি 
সুপগ্ডিত ও দূরদশী ছিলেন। 

৬ গঙ্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী । 

ছর্দাপ্রাদের পুত্র গঙ্গা প্রদাদ রা চৌধুরী প্রতিষ্ঠাশালী সদ্গুণদম্পন্ধ 
বান্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের হিতকর কার্ধ্যে অগ্রণী হইয়া! তাহার 

বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তীহা'র কর্তব্যনিষ্া শিষ্টাচার ও লোরপ্রিয়তায় 

সকলে মুখ্ঠুহইতেন। তিনি জনহিতৈণার জন ্রতিঠা লাভ ক্রিয়া- 

ছিলেন। সর্কপ্রধরধে গক্গপাত পরিহার করিয়া সকল দায়কে 
সমভীবে দেখিতেল। হার ছুই পুত্র জনবগ্রহণ করেন... ৃ 
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ৃত্যুপতয় রায় চৌধুরী । 
গ্গা প্রদাদের সুযোগ্য জোষ্ঠ পুত্র রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যা্য় রায় চৌধুরী 

বাহাছুর ১৮৭৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি পূর্বপুরুষগণের যশ ও 
কীর্তি রক্ষার জন্য যত্তবান আছেন। ইহার চেষ্টায় স্থানীয় অনেক বিষয়ের 

উন্নতি সাধিত হইতেছে । বিশেষ যোগ্যতার দহিত দ্বাদশ বংসর 

কাল অট্বতনিক মাজিষ্টেট পদে কার্য করেন। ইনি দক্ষতার সহিত 
স্থানীয় বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি অনেকগুলি সাধারণ 
সমিতির সম্পাদকতা করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সভাদিতে 

সদস্য নিযুক্ত আছেন। ইনি বিলাতের “রয়েল এসিয়াটিক সোমাইটা” 
নামক সমিতির একজন সভ্য। বঙ্গসাহিত্যে ইহার অনুরাগ দুষ্ট হয়। 

কমললোচনের “চগ্ডিকা বিজয়” গ্রন্থ রংপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহার 
ব্য়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ৯৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট 
অভিষেক দরবারে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে একখানি প্রশংসাপত্র ও দরবার 

মেডেল পারিতোধিক প্রদান করেন। ১৯১২ থুঃ ২৪শে জুন ভারত 

সম্রাটের জন্মতিধি উপলক্ষে ইনি “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

গঙ্গা প্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তীহার 

একমাত্র পুত্র শ্রীমান শ্ঠামদাস রায় চৌধুরী বিদ্যমান । 

। 
পাতা 

৬ রাজমোহন রাঁয় চৌধুরী। 
এই বংশমস্তৃত রাজমোহুন রায় চৌধুরী একজন আদর্শ ভূম্যধিকারী 

'ছিলেন। তিনি কলিকাতাঁর তৎকালীন হিন্দু কলেজে শিক্ষণ প্রাপ্ত হন। 
রাঁজমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 
১৮৩৬ খুঃ তাহার যত্বে ও চেষ্টায় রংপুরে প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় 
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প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ থ্ঃ তিনি বু অর্থ ব্যয়ে নিজ নামে মুদ্রা স্থাপন 
করিয়া “রংপুর বার্ভাবহ” নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি 

মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র মধুন্দনকে রাখিয়া যান। 

৬ মধুমুদন রায় চৌধুরী । 
রাজমোহনের পুত্র মধুস্থদন রায় চৌধুরী ১৮৭৪ খ্ঃ ছুর্তক্ষের সময় 

অন্নসত্র খুিয়৷ বছ দরিদ্র প্রজার জীবনরক্ষ! করেন৷ তিনি স্বীয় 
জমিদারীর মধ্যে নীলকুঠি স্থাপন এবং মুর্শিদাবাদে একটি রেশমের কুঠি 
প্রতিষ্ঠা করিয়া বাণিজ্যে লক্ষ্মীর ক্কগাভাজন হইয়াছিলেন। মধুসুদন 
রাঁয় চৌধুরী ২৯ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে নবদ্বীপধামে বিস্থচীকা রোগে 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার ছুই পুত্র ও ছুই কন্তা হইয়াছিল। 

তদীয় জ্যে্ পুক্ত শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্্র ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্তরচন্্র রায় 

চৌধুরী । 

মণীন্ত্রচন্্র রায় চৌধুরী । 

মধুহদনের জো পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্্রচন্তর রায় চৌধুরী জমিদারী 
কার্ধ্য পরিচালনে তূত্বামীগণ মধ্যে প্রতিষ্ঠান্িত। ১৯১১ খৃঃ ১২ই 

ডিসেম্বর মহামান্য ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অভিষেক সময় 

একথানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বহুকাল রংপুর সদর 

মহকুমার চেয়ারম্যান ছিলেন; কয়েক বৎসর হইতে অবৈতনিক 
মানিষ্রেট পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রংপুরে যে সকল গ্রাম্য 

দমিতি ্ রতিচিত হইয়াছে, তম্মধো রি প্রথম সমিতির দি সভাপতি 

অনোনীত হন) 
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্রেনরন্ত্র রায় চৌধুরী । 
_. মধুক্দনের কনিষ্ঠ পুজ রংপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত 

ুরেন্তচন্্র রায় চৌধুরী ১৮৭৬৭; ১৩ই ফেব্রুয়ারী জনম গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইনি বঙ্গসাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ মেবক ও পৃষ্ঠপোষক। অন্তান্ত 

সদনুষ্ঠানের মধ্যে “রংপুর সাহিত্য পরিষদ” এবং প্উত্তর বঙ্গ সাহিত্য 

সম্মিলন" ইহার স্থৃতি চিরসমুজ্জল রাথিবে | ১৯০৫ থৃঃ ইনি রংপুরে 
সাহিত্য পরিষদের গ্রথম শ্রাখা প্রতিষ্টা করেন। ১৯০৬ খুঃ উহা হইতে 
“উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন” সৃষ্টি হইয়াছে। সুরের প্রথম হইতেই 
উভয় অনুষ্ঠানে সম্পাদকের কাধ্্যভার গ্রহণ করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় 

দিয়া আদিতেছেন। ইনি একজন স্ুলেখক বলিয়া পরিচিত। ইহার 
রচিত গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ মানিক পত্রার্দিতে প্রকাশিত হয়। 

ইহার কবিতব প্রভারও পরিচয় পাওয়া যাঁয়। সম্প্রতি ইনি রংপুর জেলার. 

একখানি স্ুবুহৎ ইতিহাস প্রণয়নে নিষুক্ত আছেন। রংপুরের “ডিগ্রী, 

গেজেটিয়ার” প্রস্তুত সময় উহ্থার উপাদান সংগ্রহে ইনি রংপুরের 

ভূততপূর্ব কালে্টারের বিশেষ সহায়তা করেন। দেশহিতকর অনুষ্ঠানে, 

ইহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি রংপুরে প্রথম গ্রাম্য স্বাস্্যোন্রতি 

সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বগ্রামের উন্নতিগাধনে যত্তবান হন। ইহার 
গুতিটিত গ্রাম্য সমিতিকে লোক্যাল বোর্ড প্রতিবংদর অর্থ সাহাধ্য 

করিতেছেন। কুগ্ি-গোপালপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বেতগড়ী 

মধুহ্দন মেমোরিয়াল মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় কমিটার সভাপতিরূপে 
ইনি প্রশংসাভাঙ্জন হইয়াছেন। শেষোক্ত বিদ্যালয়ের সন্পূর্ণ ব্যয়ভার 
উ্ ভ্রাতায় বহন করেন। মহাজনের নদের হস্ত হইতে প্রজাবর্দের 

রক্ষাকরে ইনি “রংপুর জমিদারী ব্য” প্রতিষ্ঠা! করিয়াছেন, এই ব্যাঙ 
: হইতে প্রজগাগণ জমিদারবৃুনের থারা অপেক্ষাকৃত কম দে টিকা 
খণ করিতে পারে। ইনি রংপুর জমিদার সমিতির সম্পাদক । 



তারাশ জমীদারবংশ। 
৬ বাসুদেব তালুকদার । 

পাবনা জেলার অন্তর্গত তারাশ গ্রামের গ্রায় .দশ মাইল পূর্বদিকে 
দেবচড়িয়া নামক একটি পল্লীতে শ্রীরাম দেবের পুন্র বাসুদেব তালুকদার 

নামান্তর নারায়ণ দেব চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির বমতি ছিল। তিনি 
ঢাকার নবাব সরকারে কাঁধ্য করিতেন। বাঙ্গুদেবের কার্ধ্যে নবাব 

ইগলাম খা সহ হইয়া “চৌধুরাই তাঁরাশ" নামক দম্পতি জাম়গীর 
প্রদান করেন। তৎকাঁলে পরগণ! কাটার মহল্ল| রাজমাহী--সণতৈলের 
রাঞ্জার জমিদারী ছিল। ত্ন্তর্দত ছুই শত মৌজ! লইয়। এই চৌধুরাই 
তারাশ নামক জমিদারী সৃষ্টি হয়। একদা| বাহ্ুদেব রাজকার্ধ্য বশতঃ 

ঢাকা গম্নকালে বর্তমান তারাশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একছৃলে 
একটি অনাবৃত বাণলিক্বের উপর কামধেঙ্ুকে ছৃ্ধবর্ষণ করিতে দেখিয়া 

বিন্সিতহন। তিনি কামধেনুকে দেখিবামাত্র সেই ধেন্ু অন্তরিত হয়। 

অতঃপর ঢাকা হইতে গ্রত্যাগমনপূর্বক তিনি গ্াণলিত্নকে শ্বীয় ভবনে 
গ্রতিষিত করিতে স্বল্প করিয়া উহ! উত্তোলনে চেষ্টা করেন, কিন্তু 
অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। অনন্তর তিনি তারাশে ভদ্রাদননির্াপপূরববক 
বমতি করেন। তাঁহার প্রতিিত ৮ গোঁপীনাথ দেব নামক বিগ্রহের 

নামানুমারে তদীয় ভদ্রামন চড়িয় স্থান "চড়িয়! গোপীনাথপুর” নামে 
কথিত হইতেছে। তিনি উক্ত বিগ্রহের জন্য গোপীনাথপুর এবং 
চড়িয়া | তানুক উৎদর্দ করেন। তিনি এক দিব একটি তেককে রর্প 
ধরিতে দেখিয়া | তথায়, মনমার বৌ রি ব্রাইয়াছিলেন। সেই 

জৌদ্বাদী ভর্মান আছে। ১৬৫ খু: তিনি বাতের মির 
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নির্মাণ করেন। বাণলিঙ্গটী এ প্রদেশে “কপিলেশ্বর” নামে পরিচিত। 

বাম্থদেবের ছুই পুরর-জয়ক্জ ও রামনাথ চৌধুরী। 

৬ জয়কৃষণ রায় চৌধুরী । 
বাস্ছদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ককষ্চ চৌধুরী ঢাকার নবাব সরকারে 

কর্ম করিতেন, তজ্জন্য তিনি প্রায় চৌধুরী” উপাধি প্রাণ্ড হন। 
তাহার দাত পুজ্র--রাজারাম, গঙ্গারাম, ঘনশ্তাম, রামদেব, বলরাম, 

হরিরাম ও রামরাম রায়) তন্মধ্যে রামদেব বলরাম ও রামরাম ভিন্ন 

অন্য কাহারও বংশ বৃদ্ধি হয় নাই। 

৬ রামদেব রায়। 

জয়কৃষ্ের চতুর্থ পুত্র রামদেব_হরিদেব--শ্তামরাম। তাহার ছুই 

পুত্র-শিবনারায়ণ ও রাম রায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনারারণ নিঃসন্তান 

ছিলেন; কনিষ্ঠ রামকৃ্ণের পুত্র রাধামোহন রায়। তাহার কুপ্লেশ্বরী ও 
দ্রৌপদী নামে ছুইটি কন্যা হ্ইয়াছিল। কুঞ্জেশ্বরীর পুত্র হরগোপাল রায় 

এবং দ্রৌপদীর পুল্ত গতিকৃঞ্ণ রায় ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর রায়। 

৬ বলরাম রায়। 
জয়কৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র বলরাম রায় বাঙ্গালার সুবাদার আজিম 

ওসমানের দেওয়ানের কার্যে নিযুক্ত হন। বলরাম নবাব সরকারে কার্ধয 

করিয়া! প্রভৃত অর্থশালী হইয়া রাঁজকার্ধ্য পরিত্যাগপূর্বক পৈতৃক 
বিষয়ের তত্বাবধানে মনোনিবেশ করেন । তিনি পরম ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান 
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ছিলেন। তিনি পুরাতন কুগ্জবন নামক সরোবর খনন করাইয়া 
ছিন্ন, অধিকন্তু কাশী, গয়! ও বৃন্দাবনে অত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। 
বলরাম মাতৃবিয়োগের পর স্বীয় ভবনে ৬ রসিক রায় নামক বিগ্রহ 

স্থাপন করেন। ১৭১৮ খুঃ উক্ত বিগ্রহের জন্ত দ্বিতল দোলমঞ্চ নির্মাণ 

হয়। ১৭৯২ খুঃ কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। 

তিনি হুদেনদাহীর অংশ পরগণ! বড়বাজ্জু ক্রয় করিয়াছিলেন । ১৭৩৪ খুঃ 

বলরাম রায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহার তিন পুত্র- রঘুরাম, 

হরিনাথ ও জগন্নাথ রায়) তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুর জগন্নাথ রায় নিঃসন্তান 
ছিলেন। বলরাঁমের মৃত্যুর পর তাহার পুভ্রগণ এবং ভ্রাত। রামদেব 

ও রামরামের পুক্রগণ পৃথক হন। বলরামের বংশ বড় তরফ, রাঁমদেবের 

ংশ মধ্যম তরফ ও রামরাঁমের বংশ ছোট তরফ নাঁমে পরিচিত । 

বলরামের জোষ্ঠ পুজ রঘুরাম রায়ের ছুই পুত্র_রামচন্ত্র ও রাম 
কেশব রায়, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুভ্র রামকেশবের বংশ বৃদ্ধি হয় নাই। 
জ্যেষ্ঠ রামচন্ত্রের তিন পুক্র-রামরুদ্র, রামলোচন ও রামন্ুন্দর রায় । 

তাহাদের মধ্যে জ্োষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ রাম 

সুন্দরের পুত্র কৃষ্ণনুন্দর, তৎপুক্র গৌরন্ুন্দর; তিনি অপুত্রক থাঁকায় 

বনওয়ারীলালকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। বনওয়ারীলালের কৃষ্ণ- 

প্যারী ও ক্ষীরোদবাদিনী নামে ছুই গড়ী ছিলেন। তদীয় প্রথমা পড্ধী 

কৃষ্ঞগ্যারী, রঘুরামের মধ্যম ভ্রাতা হরিনাথের বংশীয়, বনমালীকে পোষা, 

পুক্র গ্রহণ করেন। 

« বনমালী রায়। 

১৮৬২ ঃ সেপ্টেম্বর মাসে রায় বনমাণী রায় বাহাদুর জন্মগ্রহণ: 

করেন। তিনি পাবনা জেলা! স্ুলে গ্রবেশিকাঁর পাঠ পর্যন্ত অধ্যয়ন 
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| রুরিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৮২ খুঃ দত্তক পিতা! বনওয়ারীলালের মৃত্যুর 

পর তাঁহার বিষয় মম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তত্বাবধান করিতে আর্ত 
করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও স্থবনৌবস্ত জন্য জমিদারীর 
আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য প্রায় 
যোগদান করিতেন। গাঁবনার এডওয়ার্ড কলেজ, টমনন হল, ইলিয়ট্ 
শিল্প বিদ্যালয়, দিরাজগঞ্জের বি-এল সুল গৃই, ছূরভিক্ষ ভাগার, শ্ঠামকুুর 
পঙ্কোদ্ধার, জগন্নাথদেবের মন্দির সংস্কার এবং অন্থান্তি সাধারণ হিতকর 
কার্যে বছ অর্থ দান করেন। তিনি অনেক আতুর ব্যক্তিকে অস্নদান ও 
বসতরনান করিতেন। এতদ্বাতীত বিশ্বালযে, সংস্কৃত চতুপ্পাঠিতে, দাতব্য 
ইানপাতালে বার্ষিক ও মাঁপিক চাঁদা দান করিতেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহার 
দানের প্রশংস। করিয়া ১৮৯৩ খুঃ “রায় বাহাছুর” উপাধি প্রদান করেন। 

তিনি নবদ্বীপের গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ছিলেন। নবদ্ীপের .পণ্ডিত- 
মণ্ডলী তাহাকে “রাজর্ধি” উপাধি প্রদান করেন। তিনি পাবনা জেলার 
একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার ও বাবেন্দ্র কায়স্থসমাজের জননায়ক ছিলেন। 

বাংসরিক প্রায় যাঠ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি কুলদেবতার 

'জন্ত. দেবোত্তর বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।। ১৮৯৩ খুঃ হইতে তিনি 
মথুরার অন্তর্গত রাঁধাকুঙ নামক স্থানে গিয়া! বাস করেন। তথায় 

একটি বৃহৎ বিুমন্দির প্রতিষা। করিয়াছিলেন। তিনি শেষ জীবন বৃন্দাবন- 
ধামে ধর্ধানুষ্টানে ও অতিথিসেবায় অতিবাহিত করেন। ১৯১২ থুঃ 
পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে পধণাশ হাঁজার টাকা দান করেন। ১৯১৪ খুঃ 
২৩শে নবেঘর স্থপ্রসিদ্ধ দানশীল জমিদার রাঁজধধি রায় বনমালী রায় 
বাহাছুর ৬ বৃন্দাবনধামে ততত্যাগ. করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত 

ক্ষিতীশতৃষণ রায় ও শ্রীযুক্ত রাধিকাতুষগ রায় নামে টা গু স্থান 
রাখিয়া গিয়াছেন। 

 তদীয় কনিষ্ঠ পুত শ্রীযুক্ত রা রা রিয়ার তায় পরম লে 
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এবং বৃন্দাবনে অধিক সময় অতিবাহিত করিয়। থাঁকেন। নানাগরকার | 

মদমুষ্ঠানে ইহার দাঁনের পরিচয় পাওয়া যায়। 

৬ হরিনাথ রায়। 

বলরামের মধ্যম পুত্র হরনাথ রায়ের ঢুই পুক্র-_রাধানাথ ও রামানন্দ 
রায়। জ্যেষ্ঠ রাঁধানাথের ছুই পুব্র-গোঁপীনাথ ও গৌরীনাথ রায়। 

গোপীনাথের পুত্র গোলকনাথ রায় ১৮৩৯ খুঃ ইহলোৌক পরিত্যাগ 
করেন। তিনি মৃত্যুকালে মুকুন্দলাল নামে একটি পুত্র এবং রূপমঞ্তুরী 
ও উজ্দলমণি নায়ী ঢুইটা কন্ঠা রাখিয়া যান। | 

রাঁধানাথের কনিষ্ট পুত্র গৌরীনাথ রায়ের এক, পুত্র গঙ্গা প্রসাদ রায়। 

তাহার তিন পুত্র--হরিশ্চন্দ্, অন্নদাপ্রসাদ ও বনমালী বায়। কনিষ্ঠ 

পুভ্র বনমালীকে বনওয়ারীলালের প্রথম! পত্থী কৃষ্ণপ্যারী গোষ্যপুন্র 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

হরিনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রামানন রায়ের ছুই পুত্র-_নন্দকুমার ও নন্দ- 
গোপাল রার ; তন্মধ্যে জোস পুত্র নন্দকুমার নিঃসস্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ 

নন্দগোপালের একটি পুত্র হরগোপাল রায়। তাহার ু্লীযুক্ত হরেন্দ্র- 

লাল রায় বিদ্যমান। 
হরে 

৬ হুরিরাম রায়। 
 জয়কষ্চের ষ্ঠ পুত্র হরিরাম রায়ের ছুই পুন্র--সীতারাম ও রামকৃঞ 

রায়। রামকৃষ্ণ রায়ের পুত্র বামদেব রায়, তৎপুজ হরিদেব রায়। তাঁহার 
চারি ুত্র_-রামশরণ, শ্ামরাম, অীবনশরণ ও রাধারৃ্চ রায়। কনিষ্ঠ 

বাধারষ্ণের ছুই ইই-ইকরার ও ব্রজকুমার রায়। তাহার! উভয়ে 
ৃ নিঃসন্তান ছিলেন %: ্ি. 
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৬ রামরাম রায়। 

জয়কুষ্জের কনিষ্ঠ পুল্র রামরাম রায় নবাব সরকারের বিষয় কর্ে 

নিযুক্ত ছিলের। নবাব আজিম ওসমানের সময় নাটোরের 
রঘুনন্দনের আধিপত্যের সুত্রপাত হয়। মুশিদাবাদে বাঙ্গালার রাজধানী 
স্থানান্তরিত হইলে কাননগে দগ্ডরে রঘুনন্দনের একাধিপত্য হইয়াছিল। 

পুটিয়ার রাঁজসংসারে কাধ্যকালে রঘুনন্দন সাঁতৈল জমিদারীর বিষয় 
বিশেষরূ্প অবগত ছিলেন। ১৭২০ খুঃ মীতৈলের রাজা! রামকৃষ্ণ 

সান্তাল গ্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পত্বী রাণী সর্ধাণী একবিংশ বর্ষ 

বয়সে নিঃসন্তান বিধবা হইয়া সাঁতৈল রাজ্য পরিচালনভার গ্রহণ 

করেন। রাজা রামক্রষ্চের অপব্যয় জন্য প্রচুর খণ হয় এবং 

কর্মচারীর্গণ রাজসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিলে জমিদারীর 

কার্ধ্য পরিচালন জন্য অভিজ্ঞ কর্মচারীর আবশ্তক হইয়াছিল। সেই 
সময় রঘুনন্দন রায় সাঁতৈল জমিদারী পরিচালনের উপযুক্ত ভাবিয়া 
রাঁমরাম রায়কে স্থির করেন। তিনি ধন্দ্পরায়ণ ও পরোঁপকারী 

ছিলেন। তাহার যত্রে এই প্রদেশের অনেক লোক এবং কতিপয় 
আত্মীয় নবাব সরকারে বিষয় কার্ধ্য গ্রাণ্ত হন। দেবসেবা, অতিথিসেবা, 

প্রভৃতি সৎকার্ষ্যে তাহার আস্থা ছিল। রাঁমরাম সাতৈল সরকারের কর্ম 

পরিত্যাগ করিয়া নাটোর জমিদারীর স্থষ্টি হইতে দেওয়া! পদে নিযুক্ত 

থাকিয়া রাজ! রাঁমকান্তের সময় বার্দক্যে নাটোরের রাঁজকার্ধ্য পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে রামশরণ রায় নামে একটা পুক্র 

রাখিয়া যান। | | 

রামশরণের পুত্র কৃষ্ণশরণ রায়ের চারি পুত্র কুষ্ণমোহন, কৃষ্ণলাল, 

রুষ্ণকমল ও কৃষ্ণবিহারী রায়; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র নিঃমস্তান, 
ছিলেন। 
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জোষ্ঠ কৃ্ণমোহনের পুত্র গৌরীমোহন রায় । তিনি অপুভ্রক থাকাক় 

তাহার পদ্ধী পদ্মমণি প্যারীমোহনকে পোঁষাপুত্র রগ করেন। 

প্যারীমোহনের পুল্র মোহিনীমোহন রায়। 

তৃতীয় কৃষ্ণকমল রায়ের পু গিরীশচন্ত্র রায় নিঃসন্তান হওয়ায় 

তাহার পত্বী জগংলক্ষী যুক্ত প্রবোধচন্ত্র রাষকে দত্তক গ্রহণ 

করিয়াছেন। 

৬ রামনাথ রায়। 

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব তালুকদারের কনিষ্ঠ পুত্র রামনাঁথ 

রায়ের ছুই পুত্র রামগোপাল রায় ও রামহরি রায়। 

রামনাথের জ্যেষ্ঠ পুক্র রামগোপাল রায়ের পুত্র গঞ্ারাম রায়, তাহার 

এক পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়। রুঞ্ণচন্দ্রের ছুই পুত্র শিবচন্দ্র ও শস্তৃচন্ত্র রায়, 

তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুক্র নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ শল্তৃচন্ত্র রায়ও অপুভ্রক 

থাকায় তাহার পত্বী নবীনকিশোরী ঈশ্বরচন্দ্র রায়কে দত্তক গ্রহণ 

করেন। ইঈশ্বরচন্দ্রের পোষ্যপুত্র সতীশচন্দ্র রায়, তদীয় দত্তক পুন্র 

শ্রীযুক্ত হেমচন্দর রায়। 

রামনাথের কনিষ্ঠ পুক্র রামহরি রায়ের তিন পুত্র জগন্নাথ, রামকৃষ্ণ, 

ও কেবলরুষ্ণ রায় । 

রামহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ রায়ের পুত্র মনোহর রায়, তৎপুত 

জগমোহন বায়, তাহার পুর হরমোহন রার, তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ভূবন 
মোহন রায় নিঃসস্তান। 

রামহরির মধ্যম পুন্র রামকৃঞ্চ রায়ের এক পুত্র রাজরুষ্ রান্ন। 

তাহার তিন পুত কৃষকুমার, ্রঙজকুমার ও রাজকুমার রায়; ইহাদের 

মধ মি হজরবালা নামে, একটি কন্তা৷ জন্মগ্রহণ করেন। 
৩৪ 
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_ রামহরির কনিষ্ঠ পুত্র কেবল রায়ের এক পুত্র শিবকৃ্ণ রায়। 

তৎপুত্র নবকুমার রা়। তাহার ছুই পুত্র গৌরকিশোর ও ব্রজকিশোর 

রায়। | 



চতত্ব এও £ 

ঢাক বিভাগ । 





নবাব বংশ। 

ঢাকার নবাবদিগের আদি নিবাঁদ কাশীর নগর। আবদুল হাকীম 
নামক জনৈক বাকি প্রথমে কাশ্মীর হইতে মোগল দরবারে কর্ম পাইয়া 

দিল্লীতে বাঁধ করেন। ১৭৩৯ খুঃ পারদীক নরপতি নাদীর সাহ দিশলীষ্বর 

মহমদ মাছের মম দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিয়াছিল, মেই সময় 

আবছুল হাকীম সপরিবারে শ্রীহট পলায়ন করেন। তিনি তথায় 
বাণিজ্যে সগ্গতিপন্ন হইলে তাহার পিতা মৌলবী আবরছুল কাদের 
এবং ভ্রাতা মৌলবী আবদুলা ও আবদুল ওহাঁব আমিয়। তাহার 

বাবমায়ে যোগদান করেন। আঁবছুন হাকীম বাঁণিষ্ত্য দ্বারা বিত্শালী 

হইয়া শ্রীহটটে অনেক ভূমপ্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি অন্যাপি 
তথায় বিদ্যমান। 

৬ মৌলবী আবছুল!। 

আবদুল হাকীমের মৃত্ার গর তদীয় ভ্রাতা মৌলবী,ঞসাবদূলা। বিষয় 

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি শ্রীহট হইতে ঢাকার বেগমবাজার 

নামক স্থানে আমিয়া বতি করেন। আবছূণা যাবতীয় মন্ত্তি.মৌলবী 
হাফিাকে দান করিয়া মন্ধাতী্ঘ তর রা করেন, কিছ পথিমধ্যে তাহার 
মৃত্যু ঘটয়াছিন। এ | 
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৬ মৌলবী হাফিজুল্লা। 
*  তৎপরে মৌলবী হাফিভুল্প! সমুদয় সম্পৃত্বি লাভ করেন। তিনি ঢাকা 
ময়মনসিংহ, বাধরগঞ্জ, শ্রীহট, ত্রিপুরা টি জেলায় বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। 

“ খোঁজা আলীমুল্লা । টি, 

হাফিসুল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খৌজা আলীমুললা জমিদারী 
প্রাপ্ত হন। তিনি বছদর্শিতায় বিশেষ জ্ঞানবান হইয়াছিলেন। দরিদ্র 
ছাত্রকে অন্বর্দীন করিতেন, এতছ্যতীত শিক্ষা বিভাগেও অর্থ সাহায্য 
করিয়! গিয়াছেন। বহু দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার অর্থ সাহাধ্যে ক্লেশ হইতে 

নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল । | 

৬ খোঁজা আবছুল গণি। 

অতঃপর আলীমুল্লার পুত্র ্বনামখ্যাত নবাব আবছুল গণি বাহাছুর 

পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হু! ১৮১৩ থৃঃ তিনি ঢাকা নগরে 

জন্মগ্রহণ করেন। উপযুক্ত মৌলবী ও শিক্ষকের নিকট স্তাহার প্রাথমিক 

উর্দ,, পারসী ৪৪ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা হয়। দেই দময় আলীমুল্লা 
সাহেব পুত্রের বৈষয়িক শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করেন। আবছুল 

গণি অন্নদিন মধ্যে নানা বিষয়ে অভির হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খুঃ 
তিনি ভারতে দিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটীশরাজকে নানাপ্রকারে 
সাহাধা করেন। ১৮৬৬ থুঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 

মনোনীত হন। ১৮৬৭ থুঃ ভারতীয় ব্যবস্থাগর সভার অতিরিক্ত সদ্য 

সহি ২১ 

ই 
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নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ সুন্নি ও সিয়া এই কা মুদলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইলে আবদুল গণি একটি 
বৃহৎ সভার অধিবেশন করেন, সেই সভায় প্রায় বিশ সহস্র মুদলম্ন 
উপস্থিত হইয়াছিল? তিনি নিজ রায়ে তাহাদের আতিথ্য সৎকার পূর্বক 
উভয় অশ্প্রদায়ের বিবাঁদ ভঞ্জন করেন। ১৮৭১ থৃঃ আবছুল গণি 
“সি-এস্-আই” উপাধি প্রার্ধ হম। উক্ত বদর ডিসেম্বর স্কাসে ঢাকা 

বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার সিম্গন্ বাহাছুর একটি দরবার 
করিয়া! উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। তৎকালে তিনি ঢাকার সাধারণ 

উপকারার্থে গব্ণমেষ্টের হস্তে পঞ্চাশ সহজ মুদ্রা দিয়াছিলেন। এ 
টাকায় ঢাকা সহরে জলের কল স্থাপন হয়, কিন্ত উহাতে বায় সম্ুগন 

না হওয়ায় তিনি তৎকার্ধ্যে পুনরায় দেড়লক্ষ মুদ্রা দান করেন। বিনা 
ট্যান্সে লৌকে জল পাইতে পারে ইহাই তাহার নির্ধারণ ছিল। ১৮৭৪ 

খৃঃ রাঁজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থক্রক বাহাছুর ঢাকা গমনপূর্ধক জলের 

কলের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৭৫ খুঃ নর্থক্রক বাহাছুর তাহার 

গুণের প্রশংসা করিয়া “নবাব বাহাছুর” উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়া- 
ছিলেন। উক্ত বদর ডিসেম্বর মাসে দ্ব্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড 

যখন যুবরাপ্জরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন, লেই সময় তিনি লর্ড 
নর্থকক কর্তৃক নিমনত্রি হইয়া যুবরাজকে মন্মানার্থ কলিকাতায় 
আদিয়াছিলেন। তৎকালে বীজ তাঁহাকে ৫ মেডেল 2 

রাজী ি্টরী “ভারত রাগরাদেখরী” বলিয়া বৌদি | হন। "লে ূ 
রাজন যজ্ঞে আবছল গণি ুন্ুযানুক্রমে “নবাব বাহাছির” উপাধি লাভ 

করেন। ৯৮৭৮ খৃঃ মে মাসে ঢাকা বিভাগের তৎকালী  কমিশনার+ 
ৃ গিককৃ সাহেব কর্তৃক জলের কল উদ্বোধন,হইয়াছিল। নবাব বাহাছুর, 
_বদান্ঠতার জন্ত বঙ্গুদেশে বিশেষ পরিচিত। ফবাঙ্কো_ জার্মান যুদ্ধে, 
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'আহত বাক্তিগণের সাহায্যার্থে ৬,০০০) ফান্সের বিস্চীকা রোগগ্রস্থ- 

দ্রিগকে ২,০০০, ইটালীর এ কার্য্যের জন্য ২,০০০, রুস-তুরস্ক যুদ্ধে 

আহতগণকে ২০১০০, তুরস্ক ছুর্তিক্ষ ভাগ্ডারে ৯,০০৯, ল্যাঙ্কেসায়ার 

দুর্ভিক্ষ ভাগডারে ৩,০০০, আয়র্লও দুর্ভিক্ষ ভাঙীরে ৬,০৭০, উড়িষ্যা 

দুর্ভিক্ষে ১০,৭০০, রিলিফ ফণ্ডে ২৫,**০ মক্কার গোবিদাঁথাল সংস্কারের 

জন্য ৪০,০০০, ১৮৬৪ খুঃ মহাঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহাযা ভাগারে 

৯০০০, ঢাকার ব্যাক্ল্যাণ্ড বাধ নির্ীণকল্পে ৩০,০০০, মক্কার তীর্থ 

যাত্রীদিগের জন্য ২৯,০০০, ঢাকাঁর মিটফোর্ড হাসপাতালের সহিত 

স্রীলোকদিগের ওয়ার্ড নির্মাণকল্পে ২০১,০০১, কলিকাতা মেডিকেল 

কলেজে ১২,০৭০) কলিকাতা আলিপুরের পশুশীলায় ১০১০০, ঢাকার 

ইমামবার! সংস্কার জন্ত ২০,০০*) ঢাকায় মহাঝড়, ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ 

পীড়িত বাক্কিগণের নিমিত্ত ৫০,০০০, মপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে 

ভারতে আগমন কাঁলে দেশীয় ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনা ভাগ্ডারে ৩,৯০০ 

টাকা দান করেন। ঢাকায় অনেক দরিদ্র ছাত্র বেতন দিয়া উচ্চশিক্ষ। 

লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় নবাঁব বাহাদুর তথায় একটি অবৈতনিক 

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।- তিনি ঢাঁকা, ময়মনদিংহ, 

বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় শিক্ষা বিস্তারে অর্থদান করিয়াছিলেন। দাতব্য 

হামপাতাল ও উষধালয় স্থাপন নিমিত্ত জাহাষ্য করিতেন। তিনি নিজ 

ব্যন্নে ঢাকায় একটি অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকার ভিক্ষুকের! 

মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া কষ্ট ন! পায়, তজ্ন্ত মানিক ৮** টাকা বায় নির্দিষ্ট 
করিয়৷ একটি দরিদ্রাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের 

নানা প্রদেশের দুতিক্ষ উপলক্ষে বছ অর্থ দান করিয়া যান। হিন্দুর 

 দেবালয়, মুদলমানের মসজিদ, থৃষ্টানের গির্জা ও ব্রাহ্মদিগের মন্দির 
নির্মাণ ও মংস্থাপনে তাহার অনেক দান ছিল। নবাব বাহাদুর জীবনে 
প্রা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৮ থু; আবদুল 
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গণি বাহাদুর “কে-দি-এম্-আই” উপাধি সম্মানে সম্মানিত হন্। 
তৎকালে রাজপ্রতিনিধি নর্ড ডফরিন্ ঢাকা গমনপুর্বাক তাহাকে 
উপাধিভূষণে বিভৃষিত করেন। তাহার নিকট দানার্থী ও অনুগ্রহ 
প্রার্থীগণ নিক্ষল হইতেন না। তিনি সকলকেই যথাযোগা প্রিয় ব্যবহার 
করিতেন। অনেক বিপন্ন তৃষ্বামী তাহার করুণা ও সদয় দানে 

বিপনুক্ত হইয়াছেন। তিনি অনেক স্থলে স্বয়ং মধ্যবর্তী হইয়া জমিদারের 
পরম্পর বিবাদ মীমাংদা করিয়া দিয়াছেন। হিন্দু সমাজের নানা 

শান্্রপারদর্শী পণ্ডিত এবং মুদলমান সমাজের তাদুশ মৌলবীদিগের প্রতি 
ত্বাহার ভক্তি ছিল। তিনি কোন কোন সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে দান 
করিতেন। হিন্দু জ্যোতীষ শাস্ত্রে তাহার বিশ্বাম ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কর- 

কোট্ঠী প্রণেতা পগ্ডিত রামতনু বাচম্পতিকে তিনি ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। 

তাহার দান ও উপকারকল্পে জাতিভেদ ছিল না! । সর্বগ্রকার হিতকর 

কার্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। ১৮৯৬ খুঃ ২৪শে আগষ্ট নবাব 

স্যার আবদুল গণি বাহাদুর প্রলোকযাত্রা করিয়াছেন। 

৬ খোঁজা আসানুল্ন। | 

নবাব বাহাছুরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাঁৰ খোজা 

আগাসুল্লা বিষয় মন্পতত গ্াপ্ত হন। ১৮৪৬ খুঃ তিনি ঢাকা নগরে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি উর্দ, ও ইংরাজী ভাষার বুৎপন্ন ছিলেন। উর্দা, ভাষায় 
প্রাঞ্জল বন্ত তা করিতে পারিতেন এবং ইংরাঁজীতে এরপ সুন্দররূপে 

গত্রা্দি ও রিপোর্ট লিখিতেন যে অনেক প্রধান ইংরাজ রাজকর্মচারী 
তক্জন্য তাঁহার প্রশংস! করিতেন। ১৮৬৪ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর মহা- 
ঝড়ের সময় তিনি জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। 



৫৩৮ তারত-গৌরব ]. 

১৮৬৮ ধৃঃ আবদুল গণি সাহেব বিষয় কার্ধয হইতে অবসর রক 

উহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলে পৈতৃক সম্পত্তির তত্বাবধান 

করিতে থাকেন। কয়েক বদর ঢাক! মিউনিসিগালিটির কমিশ- 

নার ও অবৈতনিক মাজিস্েট ছিলেন। ১৮৭৭ থৃঃ ভিনি দিল্লীর দরবারে 
বাক্তিগত “নবাব” উপাধি প্রাপ্ত হন। নবাব বাহাঁদুর চারি লক্ষ টাকা' 

বায়ে ঢাক! সহরে বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ খুঃ 

মাননীয় বোণ্টন সাহেব কলিকাতা হইতে ঢাকা গমন করিয়া উহার 

উদ্বোধন করিয়াছিলেন উক্ত বংদর গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের জন্য 

প্রশংসা করিয়৷ নবাব আদানুল্লাকে “কে-সি-আই-ই” উপাধি সম্মান 
দিয়াছিলেন। নবার বাহাছুর স্বয়ং জমিদারীর কার্ধ্য পরিদর্শন করিতেন। 

তিনি অপাঁধারণ পরিশ্রমী ও নিয়মানুবর্তী ছিলেন। পৃথক পৃথক কার্্যের 

জন্য তাহার সময় নির্দিষ্ট ছিল। তিনি মিথা কথা কহিতেন না এবং 
গ্রবঞ্ধনাকে মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পিতার প্রতি তাহার' 

ভক্তি ছিল; গণি সাহেব যখন নিতান্ত বুদ্ধ তখনও ভিনি প্রায় সর্বদা 
তাহার উপদেশের বশবর্তী হইয়া চলিতেন। আসানুল্লা আজীবন 
পবিভ্রভাবে ও সংযতচিত্তে সংসারঘাত্র! নির্বাহ করিয়াছেন। নবাব 

বাহাছুর পিতার স্তায় নানা গুণের অধিকারী হইয়া দেশের বিবিধ হিত- 
সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনে নুমকরে ত্রিশ লক্ষ টাকা, 
দেশের নানারূপ সংকার্ধ্যে দান করেন। ১৯৭১ খুঃ ১৬ই ডিসেম্বর 
নবাব গ্যার খোজা আমানুল্ল। বাহাছর হৃদরোগে মৃহ্যমুথে গতিত 

হইয়াছেন। তাহার ঢুই পুল্র ও তিন কন্ঠ হইয়াছিল। তদীয় জোঠ 
পু্র হাফিজুল্লা পিতার প্রি়গান্র ছিলেন, কিন্তু অন্ন ৬, টি 

হইতে প্রস্থান করেন। | রর 



ঢাকা _-নবাববংশ। ৫৩৯ 

৬ খোঁজা সলিমুন্লা । 

আদানুল্লার দেহান্তে তাঁহার কনিষ্ঠ পুক্র নবাঁৰ খোজা; সলিমুল্লা 

বাঁছাছুর উত্তরাধিকারী হন। ১৮৭১ থৃঃ ৭ই জুন তিনি ঢাঁকা নগরে 
ভূমিষ্ঠ হন। তাহার বয়ঃক্রম যখন একবিংশ বৎসর মাত্র, সেই সময়, 
তিনি এক রমণীর পাণি গ্রহণীতিলাধী হন, কিন্তু উহীতে পিতার মত 

ছিল না। পিতাপুজে মনোমালিন্য হইলে নবাব সলিমুল্প! পিতৃভবন 

পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৮৯৩ খুঃ ঢাকার তৎকালীন মাজিষ্েট 
লটমন জন্ননের অনুগ্রহে তিনি একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্েট পদে নিযুক্ত 

হইয়া ময়মনসিংহ গমন করেন। তথা হইতে মজঃফরপুরে বদলি হন। 

ছুই বত্সর পরে রাঁজকার্ধ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই: 
সময় পিতৃবিয়োগ হইলে পিতার বিশাল জমিদারী ও প্রভৃত অর্থের 

অধিকারী হন। তিনি টাকা সহরে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা 

করেন। ১৯০২ থুঃ নবাব বাহাছুর “সি-এদ-আই* উপাধি প্রাপ্ত 
হন। ১৯০৩ খুঃ ১লা! জানুয়ারী দিল্লীর অভিষেক দরবারে ভৃতপূর্ঝ 
রাজগ্রতিনিধি লর্ড কর্ন কর্তৃক নিমন্ত্রিত হ্ইয়াছিলেন। সেই রাঁজনুয় 
যজ্জে নবাব বাহাছুর “কে-দি-এস্আই” উপাধি লাভ করেন।, 

পরবমর তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। 
১৯০৬ খুঃ পূর্ব বঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার সাহেবের গ্রতি- 

তি স্থাপনকল্ে ৩০০২ টাকা দিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃঃ কণিকাতা সহরে 
নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনাকল্পে চাদার যে অর্থ 

গ্রহ হয়, তাঁগাতে ২০০০ টাকা দান করেন। ১৯১১ খুঃ ১২ই ডিসেম্বর 

দিশ্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে স্যার সলিমুল্। বাহীছুর পজি-সি'. 

আই-ই* উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ ুঃ ঠা 

জানুয়ারী" 'কলিকাতার, জাটভবনে ভারত সম ও রাজ্তীর রাজসতা 



৫৪ ভারত-গৌরব। 

হইয়াছিল, তংকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক 
মুর্শিদাবাদের নবাব স্যার ওয়াসিফ আলি মির্জা খা বাহাছুর ঢাকার নবাব 
বাহাছুরকে স্মাট সমীপে যথারীতি. পরিচিত করেন। ১৯১২ খুঃ ২রা 

মাচ্চ কলকাতার ডেলহাউনী ইন্ষ্টিটিউটে “বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মহা- 
মিডেন্ এসোসিয়েমন” নামক মুধলমান সমিতির অধিবেশনে নবাব 
বাহাদুর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১২ খুঃ ১৮ই মার্চ কলিকাতার 

লাটভবনে রাজপ্রতিনিধি লর্ড হাডিগ্র বাহাদুর একটি দরবার করিয়া 
নবাব বাহাদ্ুরকে উপরোক্ত উপাধি সনন্দ ও থেলাত প্রদান করেন। 

১৯১৩ খুঃ নবাব বাহাছুর গবর্ণমেণ্ট কতৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
বে-দরকারী সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় মুলমান সমিতির এবং 

বঙ্গদেশের মুগলমান মশ্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি বহুমূত্র 

রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খোঁজা হবিবুল্লা বাহাছুর 

বিষয় কার্ধ্য তত্বাবধাঁন করিতেন। অবশেষে ১৯১৫ খুঃ ১৫ই জানুয়ারী 
নবাব স্যার খৌন্জা সলিমুল্প। বাহাদুর কলিকাতায় কলেবর পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার মৃতদেহ সমাধির জন্ত টাকায় প্রেরিত হইয়াছিল । 

নবাব বাহাছুর মৃত্যুকালে ৪ পত্বী, ৫ পুত্র ও ৬ কন্তা৷ রাখিয়া! গিয়াছেন। 

নবাব বাহাছুরের মৃত্যুর পর তদীয় জো্ঠ পুত্র নবাবজাদা খোঁজা 
হবিবুল্লা উত্তরাঁধিকারক্রমে নবাঁব বাহাছুর পদ লাভ করিয়াছেন। ইহার 

বয়ঃক্রম বিশ বৎসর মাত্র হইয়াছে । ১৯১৩ খুঃ হর! জানুয়ারী নবাঁবজাদা 
খোজা হবিবুল্লার সহিত নবাব খোজা মহম্মদ ইন্ুফের পৌত্রীর বিবাহ 

হইয়াছে । | ্ 
নবাব বাহাছুরের তৃতীয় পুত্র সাহেবজাদা, খোঁজা আবছুল গণি 

১৯১৩ থুঃ ১লা ফেব্রুয়ারী টাইফয়ড, জরে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 

হইয়াছেন। টা 22 
নবাব বাহাদুরের পুত্র হাফিজুল্লা ইংলণ্ বিদ্বাশিক্ষা করেন 



ভাওয়াল রাজবংশ । 

: প্রবাদ আছে যে, ঢাকা জেলার অন্তত ভাওয়াল পরগণায় রাজ 
শিপুপালের রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদিরাঙ্গয শিপুপানের 

রাজধানী বলিয়৷ জান! যায়। তান্সারে ভাওয়াম চেদিরাজ 

বলিয় প্রতিপন্ন হয়। বুড়ীগন্জার উত্তর তীর্থ বর্তমান টাকা নগরী 
পূর্বে ভাওয়ালের অন্তনিবিষ্ট ছিল। 

কোন্ সময়ে কি প্রকারে ভাওয়াল দিশ্নীর মম্রাটের অধিকার- 

ভৃক্ত হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। ভাওয়ালের অন্তর্গত চৈরা 

নামক গ্রামে মুসলমান গাঁজীবংশী্বগণ বিলক্ষণ মনত্ান্ত ছিলেন। 

ৃ্টীয় যোড়শ শতাবীর মধ্যভাগে বন্গদেশের পূর্বকালীন রাজধানী 

ঢাকার নবাব সরকারের অধীনে ঢাকা জেলার কয়েকটা পরগণার 

মানার গাজীবংশের হস্তে স্তস্ত ছিল। তাহার গালওয়ান গাজী 

নামক জনৈক দরবেশের বংশধর বলিয়া! পরিচয় প্রদান করিতেন। 

পালওয়ান গাজীর পুত্র ভাওয়াল গাজী, দিশ্লীর সম্রাটের নিকট হইতে 

জায়ণীর গ্রাপ্ত হন। নেই ভাওয়াল গাজীর নামানুমারে “ভাওয়াল 

পরগণা” নাম হই়াছে। তৎকালে বুড়ীগঙ্গার তীর হইতে গারো 
পর্বতের পাদদেশ গর্ন্ত অরণ্য স্থান ভাওয়াল নামে উক্ত হইত। 

বিক্রমপুরের অন্তত বনযোগিনী-নিবাদী কুশধবজ নামক জনৈক 

বর্মণ ভাওয়াল গাজীর বংশধর ফজল গাজীর পুত্র দৌলত গাজীর 

মরকাঁরে দেওয়ানের কার্ধো নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বর্মন জয়দেব 

ুরের শিম চান তা বয় আবামবাটনি্ণ করেন। 



৫8২ ভারভ-গৌরব। 

৬ বলরাম রায় চৌধুরী। 

কৃধবনের হার গর তাহার পুর বলরাম, গাজী বংশীয়দিগের 

দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। নবাব ুর্শিদকুলি ধার সময় বাঁকী রাজস্থের 

জন্য দৌলত গাজীর জমিদারী নীলাম হইলে ভাওয়াল পরগণার নয়' 

| অংশ তাঁহার হন্তচ্ুত হইয়া কুশধ্বজের পুত বলরামের হস্তগত 

হয়। অতঃপর ভনি নবাব দরকার হইতে প্রায় চৌধুরী” উপাধি 

প্রাপ্ত হুইয়াছিলেনঞ্চ এই বরাম রাঁয় চৌধুরী হইতেই জয়দেবপুরের 

রাজবংশের হুত্রগাত হয়। 

০০০ ঃ 

৬ শ্ররৃ্ণ রায় চৌরী। | 
রামের পুল শ্রীকষ্চ রায় চৌধুরী চান্দন হইতে স্বীয় বাসভবন 

উঠাইয়া ীড়াবাড়ী নামক স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। তিনি র্মশীল, 

াসতি্রিয় ও গ্রজাবংসল ছিবেন। কিন্তু তাহার সাহস ও তেজস্বিত! 

ছিল না। | 

একর রায় চটী 

ফের ৰং 'শধর জাদেব রা চোর স্বকীয় নামাছসারে ীড়াবাীর ৃ 
নাম জয়দেবপুর রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক প্রজ্জার অবস্থা, ও. 

চরিত্র তান্ত করিতেন এবং গরত্যেকের। অভীব মোচন করিয়া দীবকা 

| ির্ধাহের সহপায কা ফিক 



ই হাহ রাজবংশ ভগ ২৮ €৪৩ 

৬ » গোলবনারায়ণ রায় ন্ট 
এই বং ংশোস্ গোবকনী রা রায় চৌধুরী সংসারের প্রতি নি | 

ছিলেন। তিনি উদাগীনের স্তায় দেশে দেখে গর্যাটন করিতেন। তীয় 
বনী সিদ্ধেশ্বরী দেবী রহ যত্ব ও চট করিয়া পুত্রকে, সং সারধর্ে, পর 

করিতে পারেন নাই। 

« কালীনারায়ণ রায় চৌঁধুরী। 
গোলকনারায়ণের পুত্র মহা! কালীনাপায়ণ রায় চৌধুরী তথকালে 

প্রচলিত পারমী ভাষায় নুশিক্ষিত হইম্াছিলেন। অতি অল্প বয়সে 'ঠাহার 

উপর সংসারের তার স্বস্ত হয়। তিনি জমিদারীতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় 

বিত্ত মম্পত্তির আয়তন অনেক পরিমাণে পরিবর্ধিত করিয়া গিয়াছেন) 

অধিকন্ত ভাওয়ালের নানা স্থানে রাজপথ ও সেতু নির্মাণ করেন। 

জয়দেবপুর ইংরাজী বিদ্যালয়, দাবা চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস এবং 

ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে বিদ্যালয় স্থাপন ও জলাশয় খনন 

পূর্বক স্বদেশের রীৃদধিদাধন করিয়া *গিয়াছেন। তিনি ঢাকার 

উরি কল্পেও বছ অর্থ ধান, করেন, ডিন বিবিধ মর জন্য 

জান গিট রা যে হাক কি ভাল বে | 

নিব গা রি ছিলেন, কজন াহেবদিগের সত রা শিকারে 

দিগের -বাসোপযোগী মহৎ কানা থা বারা নানা কার 



৫৪5 |  ভারত-গৌরব | 

কাস্তিক অছ্রা ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি দেখায় [য়কদিগকে 
অর্থাদি দ্বারা সাহীধ্য রান করিয়া তাহাদের উৎসাহ করিতেন। 
সঙ্গীত রচূনায তাহার অভিদ্রত| ছিল। তিনি সামান্য কবি- 

ও়্ালাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া সঙ্গীত রচনা বারা উপস্থিত বুদ্ধির 

পরিচয় দিতেন এবং তাহাকে আনন্দ উপভোগ করিতেন। কর্মকুশল্ 

কালীনারার়ণ স্বদেশে গ্রজাহিতৈষিণী সভা স্থাপন করেন। তিনি 
হিন্দুশান্ত্রমতে ধর্ম্মবিগর্হিত কন্যাপণ গরথা নিবারণ জন্য অনেক চেষ্টা 

করিয়াছিলেন। তাহার দাতব্যে অনেক দরিদ্রের বিবাহাদি কার্ধ্য সংসাধিত 

হই়াছে। তিনি কাঁহাকেও অবজ্ঞাণকরিতেন না এবং কটুকথা বলিতেন 

না। দরিদ্র লোকদিগের সহিত আলাপ .করিতে তাল বাদিতেন এব 
তাহাদিগকে আহারীয় ্রব্য ও বাদি দান করিয়া সখী হইতে 

তিনি সর্বজন প্রিয় ও সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ১৮৭৫ খুঃ র্ববনধের 

পাহিত্য-দআাট খ্যাতনামা রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর “দি-আই- ই 

বাহাদুর গবর্ণমেন্টের কার্ধা হইতে বিদায় লইয়া ভাওয়াল রাজ্যের 

শামন ও সংরক্ষণে নিযুক্ত হন। 'কালীপ্রমন্ন ছাব্বিশ বৎসর কাল এই 

রাজোর ম্যানেজার থাকিয়া জমিদ্বারীর বন্বিধ উন্নতি সাধন করিয়া" 

ছিলেন। কালীনারায়ণ মৃত্যুকালে একমাত্র পুত হু রাজেননারায়ণ 

রায়কে রাখিয়া যাঁন। মি ও ২... ৮. 

» রাজেন্দ্নারায়ণ রায় চৌধুরী। 
অতঃপর কাণীনার়া রণের পুত্র রাজা রাজেন্রনারায়গ' বায় রী | 

রাজ্যাভিষিকত হ্ন। ১৮৫৮ খুঃ অক্টো বর মাগে 'তিনি গয়দেবপুর রাজ- 

ভরনে ভূমি হন। তাহার জমিদারী: ঢাকার উত্তরাংশ হইতে মযমন- 

সিংহের দক্ষিণ, প্রান্ত পাত বিভৃত,  এতদ্যাতীত বেড়া ষ্টেট 



ঢাকা_ভাওয়াল রাজবংশ! | ্ 8৪৫. 

এবং ঢাকা, মমনসিংহ, হিপুর! সৃতি জেলার উর বসান ইহাদের 
অধিকারতুক্ত |. অষ্টাদশ বদর বয়ক্রম হইতে অন্ন পঁচিশ বংসর 
তিনি কানীপ্রসননের তবাবধানে .ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের 
উৎস! দাতা ও বাঙ্গলা ভাষার 'অঙ্গরাগী ছিলেন। নিজেও, হুষার 
বাঙ্গালা রচনা করিতে পারিতেন। অনেক বাঙ্গারা লেখক তাঁহার 

আর্থিক সাহায্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জীবিকানির্বাহ ও সমাজে 

পরিচিত হইতে সমর্থ হন। সাহিত্যের উন্নতিকর্ে রাজেন্দ্রনারায়ণ যে 
অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে কালী রদ বিশেষতাবে যোগন্বান করিয়াছিলেন। 
তিনি কালী প্রন্নকে চিরদিন জ্যেষ্ঠ ষহোঁদরের ন্যায় ভক্তি করিতেন। 

রাজেন্্রনারায়ণ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাহার স্থাপত্য 

বিষয়ে উদ্ভাবিনী শক্তি ছিল। ভৈষজ্যতত্বেও অভিজ্ঞত| লাঁভ করেন। 

তিনি রায় ত্রাঙ্মণকুলের শিরোমণি, বঙ্গভাষার নুহ্বদ ও পূর্ববঙ্গের 
গৌরব স্থানীয় ছিলেন। গবর্ণমেন্ট তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া 

“রাজা” উপাধি প্রদান করেন। তিনি উদ্দারহৃদয়, অমায়িক, মিষ্টভাষী 

ও বদদান্য পুরুষ ছিপ্লেন। ৯৯০১ থু ২৬ শে এগ্রেল রাজা রাজেন্্রনারায়ণ 

রায় চৌধুরী স্গনগত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে বিধবা রাণী এবং 
রণেন্নারায়ণ রমন্নারাযণ, রবীন্ত্নারায়ণ নামে তিন পুত্র ও তিনটা 

কন্যা রাখিয়া যান। | 

_. রাজা বাহাদুরের জো পুত্র কুমার রণন্নারায়ণ রায় চৌধুরী অকালে 

কালের কবলে পতিত হইয়াছেন 
_ক্মাজ। বাহাছরের মধ পুন কুমার রমেনত্রনারায়ণ রায় রী ব বায়ু 
রম জন্য ন্ত্ীক দার্জিলিং গমন করেন, কিন্ত তথায় হঠাৎ রক্তাতি- 

জা রোগে আক্রান্ত জ. ১৯০৯ ই মি ৪ তি 

বা বাহারের কন্ঠ গতর ক্র ীনারারণ রায় জীব 
৩৫ 



(৫৪৬ ভারত-গৌরৰ। 

১৯১১ থৃঃ ১২ই ডিমেম্বর দিষ্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে পূর্ববঙ্গ ও 

জামান প্রদেশের ছোটলাট ক নিন হ্ন। নি থঃ ১৫ই 

বীনা রায় চে টানে জরে গ্রাণত্যাগ ছে 1 



রামগোগালপুর রাজবংশ | 

বনের আদিশুর কান্তকুজ হইতে গঞ্চগোরীয পঞ্চজন রি াহ্মণ 
বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বারেনকুলজ- 
দিগের মতে শালা গোত্রীয় নারায়ণ, কাপ গোত্রীয় নুষেণ, বাংস্য 

গোত্রীয় ধরাধর, ভরদাজ গোত্রীয় গৌতম ও সাবর্দগগোত্রীয় পরাশর 
এই গঞ্চজন তরা্ণ হইতেই বারের সমাজের হৃচনা হইয়াছে। পূর্কো 
কাশ্তুপ গোত্রীয় নুষেণ হইতে নাটোর, তাহিরপুর, আলাপমিংহ ও 

ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের গ্রাচীন জমিদারবংশের উৎপত্তি। সুষেণ-- 

হ্গা গঝ!-_দক্ষ__পীতাম্বর__শীন্তচ্-হিরণাগর্ত---ভূগর্ভ---বেদতর্গ_ 
পিগনী--্বর্ণরেথ_-সিদ্ধ ওঝা মৈতাই-স্থির-_দৌরাচার্--মহানিধি-_ 

বৃহ্পতি_.কুপ ওরা--কেশব ওঝা-লীবর ওঝা_-ুধাই_.. 

শহরগাণি-্ীনিবাম। তাহার ছয় পৃত্র--রামণরণ, ধর্ধাটী, শিব, 

দিবাকর, ত্রিবিজ্রম ও গৌরীধর। রামশরণের পুত্র-_দৈত্যারি, কংশারী, 
তগবান, বলমালি, :দানবারি, শুলপাণি, পুরদর, চতুতৃজ, শুতঙ্কর ও. 

কনর। শ্রগাণির পুত্র-মধুহদন মিশ্র, মাধব মিশ্র, হরি,পণ্ডিত, ও 

বাতি মিশ্র। হরি পঙ্ডিতের কেশব নামে একটি পুত্র ্িয়াছিন। 

তিনি সরবশানরে পারদর্শী হইয়। তকানীন মন্থানিত “আচার্যা” উপাধি 

প্রাপ্ত হন। বেশ আচীর্যোর পুজ গঙ্গানন' আচার্য দি্লীর মোগল 

সরকারে কার্য করিতেন এরং তথা, হইতে “হালদার” উপাধি প্রা 

হন। গর্গানদ হারের যজেখর ও জয়নরায়ণ দমে! ই গু জয় 

গ্রহণ করেন। উ গার তা উম হইয়া নবাধাকারে কার্য 
চা কায! দার সকার কা উদ আঙা 
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“তলাপাত্র” উপাধি লাভ করেন। নবাঁবের অনুগ্রহে তাহার! রাজসাহী 

জেলার অন্তর্ঘত কড়ই জমিদারী প্রাপ্ত হন। বর্তমানে ইহা! বগুড়া 
জেলার অন্তর্গত। তৎকালে এই সম্পত্তি ছুনি সৈয়দ আলী চৌধুরী 
নামক একজন মুসলমান জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল। সৈয়দ আলীর 
ংশধর না! থাকায় জমিদারী নূবাব সরকারের বাজেয়াপ্ত হয়। অতঃপর 

যজেশ্বর ও জয়নারায়ণ তলাগাত্র নবাব সরকারে উপযুক্ত "পেসকশ” দিয়া 
উহা পত্নী গ্রহণ করেন। নাটোরের সন্নিকট কোন স্থানে পূর্বে 

তাহাদের বাসস্থান ছিল, কিন্তু উক্ত জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কড়ই 
গ্রামে বতি করেন। জ্যোষ্ঠ যজেশ্বর নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ 

জয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তলাপাত্র জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার 

সম্পত্তির অধিকারী হন। 

ভ্্ীকৃষ্ণ চৌধুরী। 
অতঃপর শ্রীন্কষ্চ তলাঁপাত্র নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত সাক্ষাঁৎ 

করিবার জন্ত মুর্শিদাবাদ গমন করেন। তথায় গিয়া কর্মপ্রার্থী হইলে 
প্রথমে রাঁজন্ববিভাগে কোন সামান্য কার্যে নিয়োগ হন। নাটোর 

রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন রায় তখন রাজন্ব বিভাগের প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন। রঘুনন্দনের সাহায্য শ্রীকৃষ্ণ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর 

প্রিয়পাত্র হন। অতঃপর রঘুনন্দনের অধীনে তিনি কাননগো৷ পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। শ্রী সময় কোন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী নবাঁবকে 
উপেক্ষা করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নবাব তাহার দমনের 

জন্য ীরু্ণের উপর ভার দিয়াছিলেন। গ্রীক বিশিষ্ট সৈহ্দলে 
পরিবৃত হইয়া বিদ্রোহী জমিদাঁরকে ধৃত করিয়া ্শি্াবাদে ্রত্যাগত 
হন। নবাৰ সাহার দক্ষতা দেখিয়া দিল্লীশ্বরের অন্ুমতিক্রমে পুরস্বা- 
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স্বরূপ ময়মনসিংহ পরগণ| জায়গীর প্রদান করেন। এই পরগণা পূর্বে 

মোদিনসাহী নামে অভিহিত হইত এবং 'বার ভূ'ই়ার অন্ততম 

ভূইয়া ঈশা খীর অধিকারে ছিল। তৎপরে এই জমিদারী মঙ্গলসিদ্- 

নিবাদী দত্তবংশীয়দিগের হস্তগত হয়। নবাব মরকারে বাকী রাজন্বের 

নিমিত্ত এই পরগণা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। * অভঃপর নবাব, শ্রীকু্ণকে 

ময়মনসিংহ পরগণার চৌধুরাই পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭১৮ খৃঃ 

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাহাকে “চৌধুরী” উপাধি প্রদানপূর্বক ময়মনসিংহ 

পরগণার জমিদারী “ফরমান” দিয়াছিলেন। তৎ্পরে তিনি মুর্শিদাবাদ 

হইতে নূতন জমিদারীতে আসিয়া! বাদ করেন। তিনি বছ ব্রাহ্মণ ও 

কায়স্কে ত্রঙ্গোত্তর ও লাখেরাজ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি 

বোৌকাই নগরে বাসস্থান নির্বাচন করেন, এখন এই স্থান বাঁসাবাড়ী 

নামে পরিচিত । শ্রীকৃষ্ণের বংশের একটি শাখা অগ্ভাপি তথায় বাম 

করিতেছেন। তাহার জো পুত্র চাদরায় নবাব আলিবর্দী খর সময় 

খলমা বিভাগের প্রধান রাজস্ব মচিব ছিলেন। চাঁদরায় রাজস্থের উন্নতি 

করিয়া নবাবের প্রিয়পাত্র হন। ব্রহ্দপুর নদের পশ্চিম পার্থে সরকার 

ঘোড়াঘাটের অধীন জকরসাহী নামে একটি পরগণা আছে। চীঁদরায়ের 

চেষ্টায় নবাব এ পরগণা ময়মনসিংহের অন্তভূর্জ করিয়া রাজন্থের পরিমাণ 

পর্বরবৎ রাখিয়াছিলেন। অগ্তাপি উহা! ময়মনসিংহ পরগণার সহিত এক 

বন্দোবস্ত চলিভেছে। এই পরগণা পূর্বে ঈশাধার বংশধরগণের ছিল। 

ত্ীকষ্জ জকরসাহী পরগণায় নিজের নামানুসারে কৃষ্ণপুর নামে একখানি 

গ্রাম স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার বদতবাটি নির্মিত হইয়াছিল। 

১৭৫৫ খুঃ পরিণত বনে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ইহলোক্ পরিত্যাগ করেন। 

তাঁহার ছুই বিবাহ হই্াছিল। প্রথমা পরী সর্বজয়ার গর্ভে চাদরায, 

কফকিখোর, গৌগালকিশোর নামে তিন পুত্র ও একটি কনা জনগণ 

রেন। দিতীয়। পর়ী মহেঙবরীর গর্ভে গঙ্গানারায়ণ, হরিনারাযণ ও. 



বে 

৫৫০ ভারত-গৌরব। 

রক্মীনারায়ণ নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। তাহার ছয় পুভ্রের মধ্যে 
টাদরায় ও হরিনারায়ণ পিতা বর্তমানে কালগ্রাসে পতিত হন। জ্ীকৃষ্ণ 

চৌধুরীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণকিশোর, গোপালকিশোর, গঙ্গানারায়ণ ও 

হরিনারায়ণ এই চারি পুত্র যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন! প্রথমা 
স্ত্রীর পুত্র কৃষ্ণকাশোর ও গৌপালকিশোর নবাব সরকারে কাঁ্ধ্য করিয়া 

রায়” উপাধি লাভ করেন) দ্বিতীয়া পত্ীর সন্তান গঙ্গানারাযণ ও 

লঙ্ষীনারায়ণ পিতার “চৌধুরী” উপাধির অধিকারী হইয়াছিলেন। ক্রমে 
উভয়পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে সম্পত্তি বিভাগের জন্য ঢাকার তৎ- 

কালীন প্রাদেশিক শাসনকর্তা মহম্মদ রেজাখাঁর নিকট আবেদন করা 

হইয়াছিল। সেই প্রার্থনানুসারে সমস্ত সম্পত্বি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া 
একাংশ তরফ “রায় চৌধুরী” এবং অপরাংশ তরফ “চৌধুরী” প্রাপ্ত হন। 
অধুন। তাঁহাদের বংশধরগণ রামগোপালপুর, গৌরীপুর, গোলকপুর, 
ভবানীপুর, বাসাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। 
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৬ কৃষ্ণকিশোর রায় চৌধুরী। 
্ীুষ্ণ চৌধুরীর প্রথমা পত্রীর মধ্যম পুত্র কৃষ্ণকিশোর রায় চৌধুরী 

১৭৩৪ থুঃ দৈবছূর্বিপাকে রখচক্রের নীচে পড়িয়া! প্রাণত্যাগ করেন। তিনি 

গ্রথমতঃ রত্বমাল! দেবীকে বিবাহ করেন; কিন্তু তীহার সন্তান না হওয়ায় 
নারায়ণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কৃষ্তকিশোরের মৃত্যুর পর তীহার 

পতীদ্য় দত্তক গ্রহণে অভিলাধিণী হন, কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের কনিষ্ঠ সহোদর 

ভ্রাতা গ্রোপালকিশোরের দত্তকপুত্র যুগলেকিশোর প্রতিদবদ্বী ইইয়া- 
ছিলেন অবশেষে তীহার! ওয়ারেন্ হেষ্িংম সাহেবের নিকট. আবেদন 
করিলে ১৭৭৭ খুঃ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন সিংহ, কৃষ্ণকিশোর ও গোপাল- | 

কিশোরের বিষয় অর্ধাংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিরেন। “ মেই সময়, 
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তাহারা রামগোপালপুরে আমিয়া বাদ করেন। রত্বমাল। দেবী ফরিদ" 

পুরের অন্তর্গত মস্তাফাপুরের মজুমদীরবংশের নন্দকিশোর নামে একটি 
বালককে গোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ খুঃ রত্বমালা ইহলোঁক 

পরিত্যাগ করিলে অন্নকাধ মধ্যে নন্দকিশোর কারগ্রাসে পতিত হন. 

৬ রামকিশোর রায় চৌধুরী । 

অতঃপর নারায়ণ দেবী রাজনাহী জেলার অন্তর্গত হালস গ্রামের 

রামকিশোর নামক একটা বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। নারায়ণী 

দেবী জলাশয় প্রতিষ্ঠা, ব্রঙ্গোত্বর ও লাখেরাজ গ্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। 

জামালপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৬ দয়াময়ী তাহারই প্রতিষ্ঠিত। তৃথায় 

একটি অন্নপর্ণ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৭৭৭ খুঃ তিনি এই ছুইটা 

বিগ্রহের সেবার জন্য গ্রায় আট সহস্র টাকা বার্ধিক আয়ের সম্পত্তি 

উতর্থ করিয়! গিম্লাছেন। এতদ্যতীত জামালপুরে কৃষ্ণেশবর, রতনেশ্বর 

নাঁরায়ণেশ্বর নামে তিনটা শিবলিঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। রামগোপালপুরের 

৬মদনমোহন বিগ্রহ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। রামকিশোর রাজসাহীর অন্তর্গত 

বলদ গ্রামের জগদীশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে দিগস্বরী 

নামে একটি কন্যা হইয়াছিল। রামকিশোর কন্াকে অতি শৈশবাবস্থায় 

রাখিয়া নারায়ণীর জীবিতকালে বৃন্দাবনধামে অকালে মৃত্যুঘুখে পতিত " 

হন। নারায়ণী দেবী দিগন্বরীকে রংপুর জেলার অন্তর্গত ভিতরবনদের 

জমিদার আনদচন্ত্র রায় চৌধুরীর মহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। 

: ঝগীশবরীর কোন পু দন্তান জা থাকায় নারারণী দেবী”১৮১২ থৃঃ 

পক পুর দত্তকরগে গ্রহণ করিয়া কালীকিশোর নামে, 

 অভিহিকঞ করিযাছিযেন। অতঃপর নারায়ণী দেবী কাদধাছে মা 
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অবস্থিতি করেন। তথায় নয় বংদরকাল জীবিত থাকিয়। ১৮৩৯ থ্ঃ 

ইহলোক হইতে অপস্থত হন। 

« কালীকিশোর রায় চৌধুরী । 
তদনস্তর কালীকিশোর রাঁয় চৌধুরী বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হন। 

তিনি সাংসারিক জীবনে প্রশংসালাত করিতে পারেন নাই। তাহার 
সময় জমিদারীর অবনতি ঘটিয়াছিল। তিনি ক্রমে খণজালে জড়ীতৃত 

হন। ১৮৫৫ খুঃ কালীকিশোর রায় চৌধুরী নশীরাঁবাদ সহরে দেহত্যাগ 
করেন। তিনি আমহাটি-নিবাপী অমরনাথ রায়ের কন্তা কমলমণি 
দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার কাশীকিশোর নামে একটি পুন্র 

এবং প্রমন্নময়ী ও জয়ছুর্গা নারী ছুই কন্তা হইয়াছিল। থাজুরা-নিবাসী 
ইন্দ্র লাহিড়ীর সহিত প্রমন্ময়ীর এবং ভোলাঁনাথ লাহিড়ীর সহিত 
জয়হুর্গীর বিবাহ হয়। ১৯০৭ খঃ অক্টোবর মাসে জয়া স্বর্নগতা হন। 

« কাশীকিশোর রায় চৌধুরী । 
কালীকিশোরের পুত্র কাশীকিশোর রায় চৌধুরী ১৮২৮ থুঃ জনম 

গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষারস্ত করিয়া 

তৎপরে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ও ডাক্তার এলটন সাহেবের নিকট 

ইংরাজী ভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ থ্ঃ তিনি বিষয় সম্পত্তির 

অধিকারী হম। কালীকিশোরের মৃত্যুকালে তাহার বৈষয়িক অবস্থা 

নিতান্ত শোচনীয় ছিল। কাঁশীকিশোর পৈভৃক জমিদারী প্রার্থ হইয়া 
অল্পদিনের মধ্যে জুব্যবস্থাগুণে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করেন। ভিনি 

আট বৎসর মধ্যে সমন্ত খণ পরিশোধ করিয়া ফরিদপুর জেলার বিনোদপুর, 
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টাকা জেলায় ভাদানচর ও খ্রীহট জেলায় জয়কলম নামক তিনটা 

জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি রামগোপালপুরের বাটির উন্নতি 

সাধন করেন। কাণীকিশোর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অবৈতনিক 

মাজিষ্েট পদে নিযুক্ত হইয়া নিজবাটা রামগোপালপুরে স্বাধীন বেখে 
বাইশ বৎসর কান নুখ্যাতির সহিত কাঁ্ধ্ট করেন। তিনি ময়মনসিংহ 
বেলায় প্রথম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটে মনোনীত হন। তাঁহার বিচার 

নৈপুণোো মনষ্ট হইয়া ১৮৭৭ থ্ঃ ছোটলাট স্তার রিভাম্ টেম্পল্ বাহাদুর 
্বহস্তে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। ঢাকার তৎকালীন 

কমিশনার বাহাছুর তাহাকে রাজা উপাধি দানের প্রস্তাব করেন, 

কিন্ত তিনি উহ্থা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা গ্রকাশ করিয়াছিলেন। 

তিনি অতি ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। ধর্মীলাপ ও ধর্থপ্রস্থ পাঠে 

তাহার অধিক সময় অতিবাহিত হইত। বিপন্নের দুঃখ মৌচনের 

অন্য নীরবে দান করিতেন। ১৯৮৬৮ খুঃ তিনি রামগোপালপুরে 

একটি দাতিবা চিকিংসালয় স্থাপন করেন। তাঁহার বায়ে একটি 

অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হয়। রাজদাহী জেলার 

অনতর্তি ছাতিন গ্রামের অন্তম জমিদার কৃষমোহন চৌধুরীর 

কন্যা হরসুদূরী দেবীর সহিত কাশীকিশোরের বিবাহ হইয়াছিল। 

হার যৌগেক্্কিশৌর নামে একটি পুত্র ও রামরন্িণী নায়ী এক 

কনা জনগ্রহণ করেন। কালীপুরের প্রমিদ্ধ জমিদার ধরণীকান্ত 

লাহিড়ী চৌধুরীর সহিত রামরঙলিণী দেবীর শুভ-পরিণয় হয়। ১৮৭৪ 

থ্ঃ হরনুনদরী দেবী ব্লাভ করেন। ১৮৮৭ থ্ঃ ১লা। অক্টোবর 

অী রণিমার দিবস ফানীকিনোর রা ট আহার 

রান ূ 
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যোগেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী । 
কাশীকিশোরের পরলোকান্তে তাহার একমাত্র পুত্র রাজ! শ্রীযুক্ত 

যোগেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ১৮৫৭ থু 
জান্বুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গাল| ভাধায় 

রীতিমত শিক্ষালীভ করিয়াছেন। শিক্ষাকাঁধ্য সমাপ্ত করিয়া পিতার 

নিকট জমিদীরী কার্ধ্য শিক্ষা করেন। ইনি নুতন প্রণালীতে জমিদারী 
পরিচালনা করিয়া বিশেষ উন্নতিপাধন করিয়াছেন, অধিকন্ত ঢাক 

জেলায় দীগর মহিষখালি ক্রয় করেন। যোগেন্্রকিশোর শিক্ষা বিস্তারে ও 

নানাবিধ সংকার্ধো মুক্তহন্তে দান করিয়া থাকেন। ১৮৯১ থৃঃ রাম 

গোপালপুরে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক বার্ধিক 
৩০০২ টাঁক ব্যয় করিতেছেন। কলতাপাড়া গ্রামে “যোগেন্ত্রকিখোর 

ব্রাঞ্চ স্কুল" নামে একটি বাঙ্গাল! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠঠ করিয়াছেন। 

স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্থৃতি স্মরণার্থ ময়মনসিংহ সহরে তাহার নামানুসারে 
“কাশীকিশোর টেকৃনিকেল স্কুল” নামে একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন 

করিয়াছেন। এই শিল্প বিদ্যালয়ের নিমিত্ত সর্কপুদ্ধ ৪৫,০০০ টাকা 

ব্যয় করিয়া এককালীন ১৫,০০০ টাক! দিয়া কয়েক বৎসর হইল 

ইহার পরিচালনভার গবর্ণমেন্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ইনি, 
ময়মনসিংহ সহরে আনন্দমোহন কলেজের সংস্কারার্থ ৩০১০৯ টাকা 

দান করেন। জামালপুর ও নেত্রকোণার স্কুলে ইহার বার্ষিক চাঁদা 

নির্ধারিত আছে। কেশব একাড়েমিতেও ইনি সাহায্য করেন। সংস্কৃত 

শিক্ষার উৎসাহ বর্ধনে ঢাকা সারস্বত সভাতে বার্ধিক ১৭ টাকা 

দিতেছেন। 'ইনি সাহিত্যিকদিগের "পুস্তক মুন্রণের জন্য সময় সময় 

দান করিয়া থাকেন। এতদ্বতীত শিক্ষাবিভাগে ইহার অনেক ক্ষুদ্র 

দানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি স্বীয় বাটাতে আর্ধ্ধন্ম এসং রক্ষিগী 
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নামে একটি ধর্ধ্সভা স্থাপন করিয়৷ তাহার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। 
ময়মনসিংহের নানা স্থানে জলকষ্ট নিবারণীর্থ ২,,** টাকা দান 
করেন। ময়মনসিংহ সহরে জলের কল জন্য ৫০* টাক! দিয়াছেন। 
ময়মনসিংহ ও জামালপুরের দাতব্য উষধালয়ে বার্ধিক চীদা নির্দিষ্ট 

আছে। দার্জিলিং স্বাস্থ্যনিবাম, লেডি 'উফ.রিন্ ফণড, ভিক্টোরীয় স্থৃতি 

মৌধ প্রভৃতি বু বিষয়ে ইহার দানের নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্্পত্র 
নদের উপর একটি সেতু নির্ধাণীর্ঘ ৩০,০০* টাক! দান করিতে গ্রতি- 

শ্রুত হন। যোগেন্্রকিশোরের দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮৯ থৃঃ “রায় 

বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। ১৮৯৭ খুঃ ২০শে জুন তারতেশ্বরী 

ভিক্টোরীয়ার প্হীরক জুবিলী” উপলক্ষে তৎকালীন ৰঙ্গেশ্বর স্যার 
আলেক্জেগ্ডার মেকেঞ্জী বাহাদুর ইহাকে একখানি প্রশংসাপত্র গ্রদান 

করেন। সেই সময় ইনি ব্রাহ্মণ পণ্তিতগণের বৃত্তিদানে ৩,১০০, দুর্ভিক্ষ 

ভাঙারে ১৫০০০, জলকষ্ট নিবারণে ২০,০০০২, শিক্ষা বিস্তারে ৭***২ 

চন্ত্রনাথ তীর্থ সংস্কারে ৩০০০২ টাকা বয় করেন। ইহার বদান্ততার 
সুখ্যাতি করিয়া! ১৯০৯ খুঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে গবর্ণমেপ্ট যোগেন্র- 
কিশোরকে “রাজা” উপাঁধি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। জনসাধারণের 

হিতকর কার্যে রাজ! বাহাদুরের আন্তরিক সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। 

.. ঘোড়শ বৎসর বযক্রম কালে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হরিশপুর- 
নিবাদী গঙ্গাগোবিন্ন রায়ের কন্তা৷ রামরঙ্গিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

তাহার পাঁচ পুত্র ও এক কনা! জন্মে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুন্র ও কন্যা অকালে 

(কালগ্রাদে পতিত হয়। বর্তমানে ইইার নগেন্্রকিশোর, বতীন্্রকিশোর, 
সৌররীন্্রকিশোর ও হরেন্্রকিশোর নামে চারি পুত বিদ্যমান। 

রাজা বাহাছুরের জো পুত্র কুমার শীযুক্ত নগেন্ত্রকিশোর রায় 
জার 'লহিত “ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মন্তাফাপুরের গঙ্াচরণ: 
মূমদাঁধেরীকনিা কন্তা শ তুমার দেবীর শুঁভ-পরিণয় হইয়াছে। 
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কুমার বাহাদুরের প্রথমা কন্ার সহিত রংপুর জেলার অস্তঃপাতী ভিতর- 

বনের অন্তম জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত গোপালদাস রায় চৌধুরীর পুত্র 
্মান্ জ্যোতিশচন্ত্রের বিবাহ হইয়াছে। 

রাজ! বাহাছ্বরের মধ্যম পুর কুমার শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রকশোর রায় 
চৌধুরীর সহিত রাজসাহী জেলার জোয়াইর গ্রামের মাধবচন্ত্র বিশির 
প্রথম কন্যা! হেমলতা দেবীর বিবাহ হুইয়াছে। | 

রাজা বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায় 

চৌধুরীর সহিত কলিকাঁতার স্ুপ্রসিদ্ধ উকীল মোহিনীমোহন রায়ের মধ্যম 

পুত্র শ্রীযুক্ত অল্নদামোহন রায়ের তৃতীয়া কন্ঠ! বিভাবতী দেবীর বিবাহ 

হইয়াছে। | 

রাজা বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুন্র কুমার শ্রীযুক্ত হরেন্্রকিশোর রায় 

চৌধুরী উক্ত মোহিনীমোহনের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়ের 
গ্রথমা কন্ঠ গ্রতিভাময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন) 

সি জজ 



গৌরীপুর জমীদারবংশ। 
৬ গোগালকিশোর রায় চৌধুরী । 

রামগোপালপুর রাজবংশের পূর্বপূরষ শরীক চৌধুরীর প্রথম গত্থীর 

কনিষ্ঠ পুত্র গোপালকিশোর রায় চৌধুরীর ছুই বিবাহ হইয়াছিল। তিনি 
প্রথমে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাখি গ্রামের ভট্াচারধ্যবংশের চন্্- 

মুখী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার কোন সন্তানাদি না হওয়ায় 

জুয়ার লাহিড়ীবংশীয় রত্বমালা দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু উভয় 

গড়ীর মন্তান হয় নাই। অতঃপর তাহার প্রথম! পরী চন্ত্মুখী দেবী 

আমহাটা গ্রামের বিনোদলাল রায়ের দ্বিতীয় পুন্র ধুগলকিশৌরকে 

পোষাপুন্র গ্রহণ করেন। ১৭৬* খুঃ গোপালকিশোর রায় চৌধুরী 
অকালে লোকান্তরিত হন। 

৬ যুগলকিশোর রাঁয় চৌধুরী । 
গোপালকিশোরের দেহান্তে তাহরে পোষ্যপুত্র যুগলকিশৌর রায় 

চৌধুরী অর্ধাংশ মম্পত্তির অধিকারী হন। ১৭৮৫ থৃঃ তিনি বোকাই নগরে 

৮ রাঁজরাজেশ্বরী নামে একটি কালীমূর্তি ও দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 

করেন। দেবীর সেবার জন্ত বার্ধিক আট হাজার টাক আয়ের সম্পত্তি 

উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহ! ব্যতীত নেত্রকোণায় একটি কানীমৃততি 
ও জকরসাহীতে ৮ রাধামোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ 

কষণগুরে বাস সময গ্রতিষিত হয়। তিনি বোকাই নগর হইতে নি- 

াটী পর্যন্ত একট রানা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। জকরমাহী অঞ্চলে 
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ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইলে যুগলকিশোর গৌরীপুরে আদিয়া বসতি 
করেন। গৌরীপুরে জমিদারীর মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠিত জলাশয় 

বিগ্কমান আছে। জকরসাহী পরগণায় যুগলগঞ্জ নামে স্থীয় নামানুসারে 
একটি গ্রাম স্থাপন করেন। ১৮৭৯ খুঃ তিনি সমারোহের সহিত 

নবাস্িধাঁগ করিয়াছিলেন। যুগলকিশোর বুদ্ধিমান, তেজস্বী, চতুর ও 
দৃচেতা ব্যক্তি ছিলেন। বিষয় বুদ্ধি ও রাজনীতিতে তাহার অসাধারণ 
প্রতিভা ছিল। তিনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত পুরুষ ছিলেন। তাহার অর্গুলি 
হেলনে সমগ্র পরগণ! চালিত হইত। তিনি প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত 

জমিদারী কার্ধ্য পরিচালনা ও নানাবিধ সংকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়! 

গিয়াছেন। ১৮১২ থুঃ যুগ্রলকিশোর রায় চৌধুরী দেহত্যাগ্গ করেন। 

তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত যাঁপুর গ্রামের ভট্টাচার্যবংশের কুদ্রাণী 

দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার গর্ভে হরিকিশোর ও শিব- 
কিশোর নামে ছুই পুত্র এবং অন্নদ1, বরদা, মোক্ষদী ও মুক্তিদা নামী 

চারি কন্তা জন্মিয়াছিল। শ্ত্রীরুষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয়! পত্ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র 

গঙ্গানারায়ণের একমাত্র পুত্র হরিনারায়ণের পন্থী কলীপুর-নিবাসিনী 
গঞ্গামণি দেবী শিবকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করেন। 

৬ হরিকিশোর রায় চৌধুরী | 

যুগলকিশোরের মৃতুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুক্র হরিকিশোর রায় 
চৌধুরী নবীন যৌবনে পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হুন। 
তাহার সমযজমিদারীর আয় সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি শ্রীহট্র 
জেলার বংশীকুণ্ড নামক জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি গৌরীপুরের 

বাঁদভবনের সৌনারধ্য বর্ধন করিয়! যান। রাজপাহী জেলার অন্তত 
কুৎসা গ্রামের, কাশীনাথ ম্মদার়ের কণ্তা ভাগীরী দেবীর দহিত 
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বিবাহ হইয়াছিল। তাহার কৃষ্ণমণি নায়ী একটি কন্ঠা ব্যতীত অন্য 
কোন সন্তান হয় নাই। কৃষ্ণমণির শৈশবাবস্থায় হরিকিশোর রায় 
চৌধুরী ইছলোক পরিত্যাগ করেন। 

হরিকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রী অব ওয়ার্ডসের 

তত্বাবধানে কিয়দ্িবম পরিচালিত হয়। ্ঠাহার পত্থী ভাগীরথী দেবী 
স্বামীর আদেশাহুদারে গোঁলকপুরের শ্ুচন্ত্র চৌধুরীর পুত্র ঈশ্বরচন্ত্রকে 
পোষাপুন্র গ্রহণ করেন; এই দত্তক আনন্দকিশৌর নামে অভিহিত হন। 
খাঙ্ুরা-নিবাসী গোবিনদগ্রদাদ লাহিড়ী নামক একটি বালকের সহিত 

তীয় কন্যা! কৃষ্ণমণির বিবাহ হইয়াছিল। ভাগীরথী দেবী বিবাহের 
সময় যৌতুকস্বপ্ূপ একখানি তালুক দান করেন। গোৌরীপুরের সম্পিকট 
কন্যা ও জামতার বামতবন নির্দিত হয়। এই স্থান তদীয় কন্যার 
নামানুসারে কৃষ্ণপুর নামে খ্যাত। ১৮৩১ থুঃ গোবিন্দগ্রদাদ অকালে 

নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাগীরথী দেবী গৌরীপুরে 
৬রাধাগোবিন্দ, ৬গোপাল বিগ্রহ, শিবলিঙ্গ ও গণেশমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 

এই সকল দেবতার সেবার্থে তিনি যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া যান তাহা 
অস্ভাপি অঙ্ুগ্ন আছে। তিনি বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া! সাগরসঙ্গম 

হইতে প্রত্যাগ্মন কালে ১৮৬৩ থ্ঃ পথিমধ্যে মৃত্যামুখে পতিত হন। 

৬ আনন্দকিশোর রায় চৌধুরী । 
অতঃগর আনন্দকিশোর রায় চৌধুরী জমিদারী লাভ করেন। তিনি 

অভিশয় আড়্রপ্রিয় ও বিলামী পুরুষ ছিলেন। তাহার সময় দ্বীতবাগ্থ 

ও আমোদ উৎমবে গৌরীপুর সর্বদা মুখরিত থাকিত। তথাকার 
জা “পোস্কার দালান হার বিলাসবাসের জন্য নির্দিত হয়। তিনি 

য়ায় ছিলেন, , তঙজন্য প্রভূত র্ঘ বার হইত। ই থও আনদ- 
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কিশোর রায় চৌধুরী পরলোকযাত্রা করিয়াছেন ছা ্রামনিবানী 

শিবকিশোর চৌধুরীর কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। তিনি 
মৃত্যুকালে একমাত্র শিশ্ুপুত্র লিজ নি লি রাখিয়া! যান। . 

« রাজেন্ত্রকিশোর রায় রঃ | ই 
আনন্দকিশোরের অকাল মৃত্য হওয়ায় তাহার শিশু পুত, রাজেন্র- 

কিশোর রায় চৌধুরী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ্না ১৮৪৯ খু: 
২০শে আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহী ভাগীরথী দেবীর মৃত্যুর 
পর যাবতীয় সম্পত্তি কেটি অব ওয়ার্ডমের তত্বাবধানে অর্পিত হয়: 
রাজেন্্রকিশোর গবর্ণমেন্টের অধীনে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কলিকারতীর- 

ওয়ার্ড স্কুলে প্রেরিত হন। তিনি যথাসময়ে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়। জমিদারী 

তার গ্রহণ করেন। তাহার সময় শ্রীহটর জেলার অন্তর্গত লাউর জমিদারী 
এবং জকরদাহীতে ইন্ত্রনারায়ণের তালুকের কিয়দংশ ক্রয় হইয়াছিল। 

তিনি অল্প দিনের মধ্যে লোকপ্রিয় ও প্রজারগরক জমিদার বলিয়া সুখ্যাতি 

নাঁত রেন। ১৮৭৩ থুঃ রাজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী নবীন যৌবনে 
ইহলোক হইতে অপন্ত হন। গোবিন্দচন্ত্র চক্রবন্তী নামক একজন 

কর্মচারীর জোট ভ্রাত। কেশবচন্ত্ ক্বর্তীর কন্তা বিশ্বেশ্বরী দেবীর সহিত 
রাজেন্দ্রকিশোরের বিবাহ হইয়াছিল। 

রাজেন্্রকশোর অকালে লৌকান্তরিত হইলে তাহার পত্রী বিশ্বেশ্বরী 
দেবী বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হন। নানা প্রকার মৎকার্্যে তাহার, 
সহান্থৃভৃতি ছিল। তিনি ময়মনসিংহ চিকিৎসালয়ের সাহাধ্যকল্পে ১৫,৯৯২ 

টাকা দান করেন। ময়মনসিংহ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 

অর্থ সাহায্য এবং স্বামীর নামে একটি মানিক বৃত্তি নির্ধারিত, হইয়াছিল | 
কিপোরগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ে মাসিক দাহায্য করিতেন। ১৮৭৭ খুঃ 
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তিনি রাজমাহী জেলার অন্তর্গত বলিহার-নিবাদী হরগ্রদাদ ভট্টাচার্যের 
পুত্র ব্রজেন্দ্রকিশোরকে পোষ্যপুক্র গ্রহণ করেন। 'মতঃপর বিশ্বেশ্বরী 

দেবী বৈদ্যনাথ-দেওঘরে অবস্থিতি করিতেন। ১৯১৪ খুঃ তথায় মানব- 
লীলা! সম্বরণ করিয়াছেন। | 

০ 

ব্রজেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী । 
গৌরীপুরের স্প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী 

১৮৭৪ খুঃ ১১ই মে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত 

ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত। ১৮৮৭ খুঃ জুন মাসে ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রাপ্ত- 

বয়স্ক হইয়া! জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীহট্রের অন্তর্গত ছাতক 

জমিদারী এবং অবনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর জকরসাহীর অংশ ক্রয় 

করিয়াছেন। ইহার কৃষি বাণিজ্যে বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি 
মমিনপুরে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্ প্রতিষ্টা করেন। কলিকাতা ও 

অনঠান্ঠ স্থানে ইহার অর্থ ব্যবদায় কার্যে ন্যস্ত আছে। ইনি নানা 

সংকার্ধ্য অর্থ দান করিয়া থাকেন। হিন্দুর ধর্ম রক্ষায় ও দেশের 

দুস্থ মেবাঁয় উত্সাহ পরিলক্ষিত হয়। ইনি একজন বিদ্যোৎসাহী 

জমিদার। অনেক ছাত্র ইহার নিকট অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা ও দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের প্রবর্তনে জাতীয় 

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠার জন্ত বনু অর্থ দান করিয়াছেন। ১৯১৪ খুঃ ইনি 

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভায় এক লক্ষ টাক! দিয়াছেন। বারাণসীর হিন্দু বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের স্থাপনকল্পে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। ইনি 

গৌরীপুরে একটি ত্র্মচর্ধ্য আশ্রম সংস্থাপিত করেন। স্বীয় জমিদারীর 
“মধ্যে ও অন্থান্ স্থানে জল কষ্ট নিবারণার্থ অর্থ সাহাধ্য করিয়াছেন। 
১৯১৪ খুঃ ইনি..ছুইটা ইষ্ট ফণ্ড স্থাপিত করিয্নাছেন; তথ্বারা নিজ 

৩৬ 
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জমিদারীর প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ ও চিকিৎসার সাহাধ্য এবং 
কৃত শিক্ষার বিস্তৃতি ও আচারপরায়ণ অধ্যাপকগণের সাহায্য হইয়া 

থাকে। ইনি দঙ্গীত শাস্ত্রের বিশেষ অন্ুরাগী। বিখ্যাত বাদক মুরারী 
গুপ্তের নিকট মুদক্ববাদ্য এবং খ্যাতনাম! যন্ত্বিশারদ দক্ষিণাচরণ সেনের 

নিকট হারমোনিয়ম শিক্ষা *করিয়াছেন। ইনি একজন স্ধক্ত! বলিয়া 
পরিচিত। জনসাধারণের মধ্যে ও রাছদরবারে সুখ্যাতি লাত করিয়াছেন। 

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হরিদ খলসী-নিবাসী কাঁলীপ্রসান সান্যালের 
কন্তা শ্রীমতী অনন্তবালা দেবীর সহিত ইহীর বিবাহ হয়। হ্যন্তবাল! 
ও বমন্তবালা নায়ী ছুই কনা! এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রকিশোর নাঁমে একটি পুত্র 

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় প্রথমা কণ্ঠা। হ্যেন্তরালার সহিত রংপুর 

জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্কান্ত রায় চৌধুরীর 
বিবাহ হয়। ভিতরবন্দেব অন্ততম জমিদার শ্রীযুক্ত বীরেন্্কান্ত রা 
চৌধুরীর সহিত দ্বিতীয়া কন্যা বসন্তবালার পরিণয় হইয়াছে। 



গোলকপুর রাজবংশ । 
« লক্ষমীনারায়ণ চৌধুরী । 

প্র চৌধুরীর তীয় বনিতা মহে্বী দেবীর গর্ভে গঙ্গনারায়ণ, 

ইরিনারায়ণ ও লকীনারায়ণ নামে তিন পুত জনিয়াছিল। উল্ত ভ্রাতৃত় 

নবাব সরকারে কোন কার্ধ্য করেন নাই, তঙ্গন্ত তাঁহারা পিতার কেবল 
“চৌধুরী” উপাধির অধিকারী হন। গঞ্গানারাযণের বংশধর বিলুপ্ত 
হইয়াছেন। হরিনারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন। লক্ষীনারাযণ চৌধুরী 

মাথায় কিয়দিবশ বাঁদ করিয়া তৎগরে পিতার বাগাবাড়ীতে বত 
করেন। তিনি পিতা বর্তমানে বিষয় কার্ধ্যের ভার গ্রহ করিয়া 

দক্ষতার সহিত জমিদারী পরিজন করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান, 
ধর্মনিষ্ঠ ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দেবোত্তর, ত্রহ্ধোত্বর ও 

নিষ্কর ভূমি দানশীলতার পরিচয় দিতেছে। লক্ষমীনারায়ণ চৌধুরী পরিণত 
বয়মে বারাবাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শ্যামচন্ত্র, গোবিনচন্তর ও 

ুদরনত্ু নামে তিন গুপ্ত হইয়াছিল । 

৬ শ্ঠীমচন্ত্র চৌধুরী |. 

লঙ্ষীনারারণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মন্পততি পর্পর বিতক্ত 
করিয়াছিলেন। ঠ্ঠামচন্ত্র পৃথকভাবে বাঁসাবাড়ীর সন্লিকট বাসস্থান 

নির্দেকরেন। গৌবিদচন্ গোলকপুরে বাদ করিতে থাকেন।, রুদ্র 
চন পৈতৃক বাদীবাড়ীতেই অবস্থিত করেন। সাম ন্যাদী বি্োহের 
পর নেবে শহাধ্য করেন, তয় গরর্মেন্টের নিকট তাঁহার 
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সুখ্যাতি ছিল। তিনি মালঞ্চায় একটি ৬ গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া যান। ১৮১০ থুঃ শ্তামচন্ত্র চৌধুরী ইহলোক ত্যাগ করেন। 
তদীয় পত্রী ব্রজেশ্বরী দেবীর গর্ভে শল্তচ্ত্র নামে একটি পুত্র এবং 

কাশীশ্বরী, সোনামণি ও অন্নপূর্ণা নায়ী তিন কন্ঠ জন্মিয়াছিল। 

থাজুরা-নিবামী রুদ্রকান্ত লাহিড়ীর সহিত কাঁশীশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। 
কাশীমপুর গ্রামের মতিকান্ত লাহিড়ী দোনামণির পাণিগ্রহণ করেন। 

অপর কন্তা অন্নপূর্ণা অবিবাহিত! অবস্থায় গতান্ হন। 

৬ শল্তুন্দ্র চৌধুরী । 
শ্তামচন্্ের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুক্র শল্ুন্্র চৌধুরী পিতৃত্যক্ত 

সম্পন্তি লাভ করেন। তিনি জমিদারী কার্ধযে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। 

তাহার নুশীসনে জমিদারীর উন্নতিমাধন হইয়াছিল। জমিদারীতে 

সুবনদোবস্ত ও নৃতন জমিদারী ক্রয় করিয়া পৈড়ক সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। 

তিনি নিজনামে একটি বাজার স্থাপন করেন, উহা অগ্ঠাপি শল্ুগণ্ 
নামে পরিচিত। তাহার আত্ম 'সম্মানবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি 

একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্মাকার্ষ্যে 
অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করিতেন। প্রৌটাবস্থার় কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা 

প্রভৃতি তীধস্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি বুন্দাবনধামে একটি 

বৃহৎ বাটা ক্রগ্ন করিয়া তথায় ৬ রাধাদামৌদর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
পূর্বক উহার মেবার্থে একটি তাঁলুক ত্রয় করিয়া উৎসর্ম করেন। 
১৮৫৩ খুঃ শল্ৃচন্র চৌধুরী ৬ বৃন্দাবনধামে লোকান্তরিত হন। তিনি 

প্রথমতঃ আলকমণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন) তাহার গর্ভে কোন 
নস্তানাদি না হওয়ায় তৎপরে অমরনাথ রায়ের কন্তা মঙ্গলাগৌরী 

. দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে ঈশানচন্ত্র, ঈশ্বরচন্ত্র ও 
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হরিশ্চন্ত্র নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইঈশানচন্ত্ 
অবিবাহিত অবস্থায় গতান্ু হন। মধ্যম পুত্র ঈশ্বরচন্ত্রকে গৌরীপুরের 

হরিকিশোর রায় চৌধুরীর পত্রী ভাগীরথী দেবী দত্তক গ্রহণ করিলে তিনি 
আনন্দকিশোর নামে পরিচিত হন। 

রি ও 

৬ হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী । 
শস্ুচন্দ্রের পরলোকান্তে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রাঁজা হরিশন্ত্র চৌধুরী 

সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। ১৮১৯ খুঃ তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। পিতার নিকট জমিদীরীর কার্ধ্য প্রণালী শিক্ষা করিস্না তদ্দিষয়ে 

অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ১৮৫৩ খুঃ গোবিন্দচন্ত্রের পত্ধী রাধামণি দেবীর 
মৃত্যুর পর হরিশ্ন্ত্র গোলকপুরে গিয় বাপ করেন। তিনি বিলাপী ও 

আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন ।  হস্তী, অশ্ব, শকট প্রভৃতিতে তাহার ধনগৌরৰ 

প্রতিভাত হইত। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন! আইন- 

উদ্দীন ও ফজরুদ্দীন নামক প্রনিদ্ধ কালোয়াতদ্বয় তাহার নিকট 

নিযুক্ত ছিল। সঙ্গীত চর্চায় তাহার বার্ষিক প্রভূত অর্থ বায় হইত। 
তিনি একজন বদান্ত পুরুষ ছিলেন। দেশের নান! প্রকার হিতকর 

কার্ধ্যে সহান্থ্ভৃতি প্রকাশ করিতেন। তিনি শিল্প বিদ্যা শিক্ষার জন্য 

৪৫০০২ টাকা দান করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট প্রশংসিত হন। 

কলিকাতাঁর সিটি কলেজের গৃহ নির্মাণ কালে ৫,০০২ টাঁকা প্রদান 

করেন। ১৮৭৭ খুঃ কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের হস্তে ২০০০২ টাঁকা দান 

করেন, নেই অর্থ হইতে প্রতিবংসর বি-এ পরীক্ষায় অদ্বশান্ত্রে যে ছাত্র 

প্রথম স্থান অধিকার করে, তাহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া হইয়া! থাকে। 
এই পুরস্কার সর্বপ্রথম “অবসরপ্রাপ্ত দেশবিখ্যাত মাস্ট যুক্ত 

ু্ধযকুমীর জগান্তি মহোদয় প্রাপ্ত হন। হাঁরশন্র গৌছাটার ৬ কামাখ্যা 
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দেবীর দর্শন জন্ঠ ত্রহ্ধপূত্র নদ হইতে মন্দির পর্যন্ত সোপাঁনাবলী 
প্রস্তুত করাইয়! দিয়াছেন। তাহার বিবিধ সদমুষ্ঠানের জন্য ১৮৭৭ খৃঃ 

মহারাণী ভিক্টোরীয়ার ভারত রাজরাজেখরী উপাধি গ্রহণ উপরক্ষে 
হরিশ্ন্দ্র “রাজা” উপাধি সম্মানে ভূষিত হন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার 
মধ্যে একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তিছিলেন। ১৮৮২ খুং রাজ! হরিশ্্ত্র চৌধুরী 
কলিকাতা সহরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ঈশ্বরচন্ত্র লাহিড়ীর 
কন্ঠা অমৃতনুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার সন্তানাদি না 

হওয়ায় মুক্তাগাছার জমিদারবংশের উপেন্ত্রন্ত্রকে পোষ্যপুক্র গ্রহণ 

করেন। রাজ! বাহাছুরের পরী কাশীধামে গিয়া কালাতিপাত 
করিতেছেন। তিনি তথায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

উপেন্দ্রত্দ্র চৌধুরী । 

হরিশ্চন্দ্রের দেহান্তে তাহার পোষ্যপুজ কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্রচন্্র 
চৌধুরী বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৮৬১ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি ইংরামী ও বাক্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত। অধিকত্ত একজন সুদক্ষ 
শিকারী বৰিয়'গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দেশের নানাপ্রকার সংকার্ষ্যে 
ইহার সহানুভূতি প্রকাশিত হয়। ইনি ময়মনসিংহের বালিকা! বিদ্যা- 
নুয়ের গৃহ নির্মাণ জন ৭,০০৯২ টাকা দান করেন। তথাকার সিটি 

কলেন্ স্থাপন সময় ৫০০৯২ টাকা দিয়াছেন। এতঘ্যতীত মন ্মনসিংহ 
সহরের জাতীয় বিদ্যালয়ের নিমিত্ব অর্থ সাহায্য করেন। কলিকাতার 

ভি্টোরীয়া স্থৃতি সৌধ ফণ্ডে ৫১০১ টাকা দান করেন। দাতবা চিকিৎ- 
সালয়, পুফরিণীখনন গ্রভৃতি জনহিতকর, কাধ ইহার দানের. পরিচয় 
পাওয়া যায় ইন মধ্যে মধ্যে নত নর রর করিয়া থাকেন। 

ক 
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বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে কার্ধ্য করিয়া প্রশংসা লাভ 
করেন। 

কুমার উপেন্্রচন্্, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাঁজিতপুর গ্রামের 
রাজকুমার মজুমদারের ' কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবীকে বিবাহ 
করিয়াছেন। ইন্দুবাল! সুশিক্ষিত ও বান্তাল! সাহিত্যের অন্ুরাগিনী। 

কুমার বাহাদুর অপু্রক হওয়ায় মুক্তাগাছার অন্ততম জমিদার শ্রীযুক্ত 
নলিতকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্ সত্যে্রচন্্কে দত্তক গ্রহণ 

/% 

করিয়াছেন। 



মুক্তাগাছা রাজবংশ 
বৈদাবংশীয় রাজ! আদিশূর কান্তকুজ হইতে পঞ্চজন সাগিক বোদ্জ 

্রাহ্ণ বর্গদেশে আনয়ন করেন, ইহা! অনেকেই অবগত আছেন। কি 
নিমিত্ত পঞ্চ বরাঙ্গণ আনীত হইয়াছিলেন, দে মম্বন্ধে নকলে একমতাবলম্ী 

নহেন। কেহ বলেন, গৌড়দেশে আনাবৃষ্টি হওয়াতে; কাহারও মতে, 

গুজে যন্ত করিবার নিমিত্ত; আবার কেহ বলিয়া থাকেন, রাস্তী 
ন্রমুধীর চান্্রায়ণ ব্রত করিবার জন্য ত্রাহ্মণগণ আনীত হইয়াছিলেন। 

এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম সন্ধে রাঁটীয় ও বারেন্্ কুলজ্ঞগণের মধ্যে 

মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাটীয় কুলজদিগের মতে শাঙিল্য গোত্রীয় তট- 
নারায়ণ, কাখ্যপ গোত্রীয় ক্ষ, বাস্ত গোত্রীয় বেদগর্ড, সাব্ণ গোত্রীয 

ছান্দড় ও ভরদ্বাজ গোত্ীয় শ্রীহর্য এই গঞ্চগোত্রীয় গঞ্চবরা্ণণ আনয়ন 
করেন। বারন কলজ্ঞদিগের মতে শাঙিল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশাপ 
গোত্রীয় স্থষেণ, বাংস্য গোত্রীয় ধরাধর, তরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম ও 

সাবর্ণ গরোত্রীয় পরাশর এই পঞ্চগোত্রীয় গঞ্চবান্ধণ আগত হন। বারে 

কুলন্গণ উক্ত নারায়ণ, সুষেণ গ্রতৃতি গঞ্চ ্রাঙ্মণ হইতে বারন 

সমাজের সুচনা করেন। উল্লিখিত কাশ্যগ গোত্রীয় স্ুযেণ হইতে 

নাটোর, তাহিরপুর, আলাঁপমিংহ ও মামনসিং 'হ প্রভৃতি গ্রাচীন জমিদার 

ংশ উদ্ভূত হইয়াছে । 
ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বারেন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তূম্বামীগ্ণ বঙগ- 

দেশে স্ুগ্রদিদ্ধ। বগুড়া জেলার রত চাম্পাপুর গ্রামে না 

আদ্দিঃনিবাম ছিল। | নু 
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৬ উদয়ন আচার্য্য ভাছুড়ী। 
বৃহস্পতি ভাচুড়ীর পুন্র নিরাবিল পঠীর শ্রোত্রীয় বিখ্যাত শান্তরবিশারদ 

পণ্ডিত উদয়ন আচার্ধ্য ভাঁছুড়ী এই বংশের আদিপুরুষ। তিনি অতি 
পণ্ডিত ছিলেন। তাহার তীর্থ পর্ধ্যটন সময় চিত্রকুট পর্ধ্বতে শঙ্করাচার্ধ্য 

সহিত সপ্তাহকাল যে বিতর্ক বিচার হয় তা দিগ্দেশ বিখ্যাত। উদয়ন 

আচাধ্যের রচিত কুসুমাঞ্জলি, তীর্থমাহাত্মম গুভৃতি কয়েকথানি গ্রন্থ 

আছে। সমাজে তাহার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল। বারেন্দ্র কুলীনের 

বংশ-বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া 

ছিলেন, তদ্বারা বারেন্রমাজ অস্তাঁপি শাসিত হইতেছে । তিনি বারেন্দ্ 

শোত্রীয়দিগকে ননদনবামী, কৰঞ্চ ও রুদ্রশালী এই তিন ভাগে বিভক্ত 
করেন। বারেন্্র শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে তাহিরপুরের রাজবংশ, 

পুঁটিয়ার রাজবংশ, নাটোর রাজবংশ, মুক্তান্রীছার রাজবংশ, বলিহার 

রাজবংশ ও ভিতরবন্দ জমীদারবংশ প্রসিদ্ধ 
ওরা” ও, 

৬ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী । 
উদয়ন আার্ধ্যের পঞ্চম পুরুষে গ্রীক আগার্ধ্য চৌধুরী জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে একটি মন্রান্ত পদে 

নিযুক্ত হইয়! চাকরী করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের কর্তব্য পরায়ণতায় সন্ত 

হইয়া তৎকালীন নবাব তাহাকে আলাপসিংহ পরগণার জমিদারী 

গারিতোধিক প্রদান করিয়া “চৌধুরী” উপাধি দিয়াছিলেন। তাহার 

চারি পুত্র-_রামরাম, হরিরাম, বিফুরাম ও শিবরাম আচাধ্য চৌধুরী। 

শ্রীকফের মৃত্যুর গর তাহার পুত্রগণ পূর্ব বসতি স্থান চাম্পাপুর 
রিভাগ রী এবি গ্রামে আসিয়া বাস গ্রহণ করেন। রা 

৮১০০ 
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পরকষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শিবরাম আচার্য চৌধুরীর পুত্র রঘুনদদন, 
তীহার পুক্র গৌরীকাস্ত আচার্য চৌধুরী । 

গৌরীকাস্তের একমাত্র পুত্র কাশীকাস্ত আচার্য্য চৌধুরী মুর্শিদাবাদের 
নবাবের অস্থায়ী দেওয়ান ছিলেন। তিনি লক্ষী দেবীর গাণিগ্রহণ 

করেন। তাহার পুত্র সন্তান! হওয়ায় হূর্যযকাস্তুকে পোষাপুত্র গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। 

৬ মূর্যযকান্ত আচার্ধ্য চৌধুরী। 
১৮৫২ থুঃ মুক্তাগাছার বারের ব্রাহ্মণকুলে মহারাজ সৃর্য্যকান্ত আচার্য্য 

চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকাঁলে তাহার জননী 
লক্গীদেবী গতাস্থ হইলে বিষুয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। 
অতঃপর তিনি 'গবর্ণমেন্ট কতৃক কলিকাতার ওয়ার্ড ইনৃট্টিটাউদনে 
বিদ্যা শিক্ষার্থ আগমন করেন। ১৮৬৭ থূঃ নবেম্বর মাঁসে সাবালক হইয়া 

বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্বক ক্ষমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং তত্বাবধান 
করিতেন। তিনি ময়মনসিংহ ও অন্ঠান্ জেলায় জমিদীরী ক্রয় করেন। 

ঢাঁকা, বগুড়া, মালদহ, মুশিদাবাদ, পাটন! প্রভৃতি জেলায় তাহার 

জমিদারী আছে। ১৮৭৭ খুঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরীয়ার ভারভ- 
সাত্্রাজ্জী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীর ঘরবারে তিনি “রান বাহাদুর" 

উপাধি প্রাপ্ত হন। দেশের নানাবিধ সনহষঠানের জন্য ১৯৮* থ্ঃ 
ফেব্রুয়ারী মাসে ছোটলাট স্যার এসলি ইডেন বাহাদুর কাহাকে প্রাজ” 
উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৮৮৭ থৃঃ ভারতেঙ্বরী ভিন্টোরীয়ার 

দনুবর্ণ জুবিলী” উপলক্ষে ভারত গবররমন্ট তাহার প্রশংসা করিয়া 

“রাজা বাহাছুর” উপাধি দিয়াছিলেন? দেশের নান াপ্রকার কার্যে 

মহারাজ বছ অর্থ বায় করিয়া গিষ্নাছেন। তিনি :১২৫৭০০২ টাকা 
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ব্যয়ে ময়মনসিংহ নহে জলের কল প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার 

ভিন্টোরীয়া সৃতি সৌধে তারত দমাটি সপ্তম এডওয়ার্ড ও রান্ভী আলেক- 
জান্িয়ার তৈলচিত্র স্থাপনের জন্ভ ৫**০২ টাকা প্রদান করেন। 
এতদ্বযতীত তীন্তা নদীর উপর সেতু নির্মাণকল্পে, টাউন হল, ময়মনসিংহ 

পাঠাগার, মুক্তাগাছাঁর দাতব্য চিকিৎসালক্* নর্থক্ুক হল, ঢাকার টম্রন্ 
মেডিকেল স্কু্, লেডি ডফ্রিন্ ফণ্ড, ভিক্টোরীয়া স্থৃতি গৌধ, দার্জিলিং 
নুইস, জুবিলী স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতি স্থানে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। 
১৮৯৭ থৃঃ ২ৎশে জুন মহারাণী ভারতেশ্বরীর “হীরক ভুবিনী* উপলক্ষে 

ভারতের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি ঘর্ড এল,গিন্ বাহাছুর ক্র্াকান্তের 
ব্দান্ততার প্রশংস! করিয়। “মহারাজা” উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। 
কলিকাতা আলিপুরের পণুশালার সিংহ ও ব্রাগ্রের স্থানটি প্রশস্ত 
করিবার জন্য “জিয়লজিকেল গার্ডেন” ফণ্ডে ১২১৭০ টাঁকা দান করেন। 

জাতীয় শিক্ষ। বিস্তারকরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তে কলেজ স্থাপন 

_জন্ত বাংমরিক ২০১*০১ টাকা আয়ের সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। 

তিনি শিকারী বলিয়া বিশেষ প্রনিদ্ধ ছিলেন। প্রতিবৎদর প্রায় লক্ষ 
টাকা শীকার উপবক্ষে ব্যয় হইত। অধিকাংশ বড়লাট, ছোটলাট ও 
উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ পূর্ববঙ্গে আগমন করিলে মহারাজের আতিথ্য 

গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত মৃগয়ায় গমন করিতেন। ১৯৪২ থুঃ তৃততপূর্ব 

রাজপ্রতিনিধি নর্ড কর্জন বাহাছুর তাহার আতিথ্য রহপপর্বাক 

নু মহারাজের সহিত মালদহ ও গৌঁড়ে শীকার করিতে গিয়াছিবেন। 

রর মহারাজ অতিশয় পর্তপ্রিয় ছিলেন।. কলিকাতার পশুশালায় দান 

 ভাহার অন্তম. নিররশন। শীকার-কাহিনী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা 

তকরেন। তিনি মদন জেলার মধো একছন রে সাধিকারী 
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কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাজপুরুষগণের প্রিয়পাত্র হইলেও 

্বদেশানথরাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব 
গ্রকাশিত হইবার পর হইতে তিনি সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ বন্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ 

আন্দোলন ও বিদেশী পণ্য-বর্জনে যোগদান করেন। তিনি বঙ্গলক্্মী 
কটন মিলের প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রথমাবধি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া পরিশেষে 
উক্ত মিলের অন্যতম ডিরেক্টার হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত শশিকুমার 

সেনকে চিত্রবিদ্য! শিক্ষার জন্য ইটালী, প্রেরণ করেন। ১৮৮৭ থুঃ 

মহারাণী রাজরাজেশ্বরী দেবীর মৃত্ার পর মহারাজ বাহাছুর দ্বিতীয়বার 
দারপরিগ্রহ করেন নাই । তিনি অপুঞ্রক থাকায় স্বীয় ভ্রাতা মুক্তাগাছার 

অন্ততম জমিদার শ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের পুক্র 
শ্রীমান্ শশিকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজের শরীর অসুস্থ হওয়ায় 

তিনি বাঘু পরিবর্তন জন্া বৈদ্যনাথধামে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর 

১৯০৮ খুঃ ২২শে অক্টোবর বৈদ্নাথধামে ময়মনসিংহের প্রদীপ্ত-ুধ্য 

মহারাজ স্ুরধ্যকান্ত আচার্য চৌধুরী অন্তমিত হইয়াছেন। তৎকালে 

মহারাজের দত্তক পুণ্ত কুমার শ্রীমান্ শশিকান্ত আচার্ধ্য চৌধুরী বিলাতের 

কেম্িজ নগরে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। মহারাজের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত 

হইয়। তথা হইতে প্রত্যাগত হন। অতঃপর কুমার বাহাছুর বৈদ্যনাঁথ- 

দেওঘরে শিবগঙ্গা তীরে মহারাজের শ্বশানের সন্নিকট সমারোহে শ্রাদ্ধ 

ক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন। 

শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী । 
মহারাজ ্্ধ্যকাস্তের পরলোকান্তে তাহার পোষ্যপুত্র মাননীয় রাজ! 

্ীুক্ত শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী বাহাদুর বিষ সম্পত্তি লাত করিয়াছেন। 
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ইনি বিলাতে অধ্যয়ন করিয়! ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন। 

শশিকান্ত পিতার ন্যায় বদান্ত এবং দেশের নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে 

সহান্তভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন 
কলেজের উন্নতিকল্পে ২০,০০০২ টাকা প্রদান করেন। ১৯৯১ খৃঃ মে 

মাসে পূর্ববঙ্গের ছোটলাট শ্তার. ল্যান্সল্টু হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্তি 
স্থাপন জন্য ২০০২ টাঁক! দিয়াছেন। ১৯১১ খুঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর 

বিরাট অভিষেক দরবারে “পূর্ববঙ্গ ও আসাম” প্রদেশের ছোটলাট 

কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১৩থুঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে শশিকান্ত 
ব্যক্তিগত প্রাজা বাহীছুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বৎসর 
ঢাঁকা বিভাগের জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ইনি বঙ্গীয় ব্যস্থাপক 

সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯১৩ খুঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমান বিভাগের 

বন্তাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহাধ্যার্থে রাজ! বাহাদুর ১০০০২ টাকা দান 

করেন। ১৯১৪ খুঃ রাঁজা শশিকান্তের অর্থে ময়মনসিংহ সহরে বঙ্গের 

প্রথম গবর্ণর বাহাদুরের নামানুসারে “কারমাইকেল, ক্লাব” নামে একটি 

ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৫ থুঃ বাজিতপুর অঞ্চলে অন্নকষ্ট হওয়ায় 

আর্তগণের সাহায্যের জন্ত রাজা বাহাদুর ২০০২ টাকা দান করিয়াছেন।' 
কলিকাতা হাইকোর্টের স্ুপ্রমিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 

চক্রবর্তী মহাশয়ের ছুহিতার সহিত রাজ! শশিকান্তের বিবাহ হইয়াছে। 

ইইার দুই পুত্র দিতাংগুকাস্ত ও স্ধাংশুকান্ত ; তন্মধ্যে ১৯১৫ খুঃ ১৭ই 

আগষ্ট কনিষ্ঠ পুন্র মৃত্যুমুথে পতিত হইয়াছেন। 

জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী । 

হারান ্যকাস্তের তা মুক্তাগাছার অন্ততম জমিদার রাজা 

রি জগুংকিশোর, আচার্য চৌধুরী ১৯১০ থুঃ মহামানত ভারত সম 
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পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে “রাজ” উপাধি সগ্মানে ভূষিত 
হইয়াছেন। ইনি মামনসিংহ সহরে আলেবজানিয়া উচ্চ বালিকা 
বিদ্যালয়ের উন্নতিকয্ে ৫০০০২ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১৭ 
কলিকাত! মহরে ভারতের ও রাজীর অভ্য্থনার জন্য চাঁদায় যে অর্থ 
গ্রহ হয়, তাহাতে ৪০০২ টাকা প্রদানকরেন। ইহার প্রমান 

শশিকান্তকে মহারাজ হ্ঘযকাত্ত দত্তক গ্রহণ করিয়া! যান। 



মুমন্ রাজবংশ । 
ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসন্ন রাজবংশ বারেন্্র শ্রেণীর ব্া্মণ, 

ভরদ্াজ গোত্রীয, উচ্ছরধি গাই। এই বংশের আদিপুরুষ রা শ্রেণীর 

্া্মণ ছিলেন, বারেন্রভূমে আমি! তিনি বারে শ্রেণীভুক্ত হইয়া যান। 
পর্বে ভূষণাপঠীতৃক্ত ছিলেন, এক্ষনে বেদীগঠীর অন্ততূক্ত। ইহার 
বু কুলকার্ধ্য করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ শ্রোত্রীয় হইয়াছেন। কুলশাস্ে 
এই বংশ উদয়াচল এবং আটটগঠী কুলীনের নায়ক বলিয়! খ্যাত। সুসঙ্গের 

রাজগণ “দিংহশশ্মা” বলিয়৷ পরিচয় দিয়া থাকেন। বাঙ্গীলা দেশে 

ভাছুড়ীবংশ ও নুসন্গের রাজবংশ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণের সিংহ 

উগাধি নাই। 

৬(সামেশ্বর পাঠক । 

অতি গ্রাচীন কাল হইতে ছোটনাগপুর অঞ্চলে “গ[ঠক” উপাধিধারী 
বছ ঈংখাক ব্ান্াণের বসতি ছিল। মোমেস্বর পাঠক নামক জনৈক রায় 

শ্রেণী ত্রম্ষোণের গিড়া বাকুড়া৷ জেলার, অন্তর্গত বিখ্যাত বিষুপুর 
রাজগণের ৬হরগৌরী বিগ্রহের পুরোহিত ছিলেন। সোমেখবর গঠিক 
অসাধারণ গ্ডিত ও অলৌকিক ক্ষমতাপর ছিলেন। তিনি অতি মাস্ট, 
বা রী য় দিন যাপন করিতেন। খয তশ শভাবীর 
রাতে তিনি গরিতাজক অবস্থায় দহর্ণনীকে অঙ্গে লইয়া আদামের 
রে ৃ ত টা । কে নি ক বা পানী ছূ ম। 



৫৭৬. ভারত-গৌরব। 

করিয়! অর্চনা করিতেন। তাহার সেই বিগ্রহের নিকট পুজা দিয়া 
অনেকের কঠিন গীড়া আরোগ্য হওয়ায় পরবর্তী লোকের! তাহাকে 

গুরু বলিয়া মানিত। এই ব্রহ্মচারী সুসঙ্গ-ছূর্গাপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
মোমেশ্বরের পুক্র শ্রীপাদ পাঠক নেই সকল শিষ্যদিগের সাহায্যে 

পার্ববন্তী স্থান অধিকার করেন। তৎকালে গারো, কুকি, খাসিয়া 
প্রভৃতি অসভ্য জাতির! বাঙ্গালা দেশের সীমান্ত প্রদেশে উৎপাঁত করিত। 

গ্ীপাদ পাঠকের দ্বারা উহা! নিবারণ করিবার জন্য বাঙ্গালার নবাব 

তাহাকে "রাজা” উপাধি দিয়া তাহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি 

করিয়াছিলেন। 

ভ্রীগাঁদের পর তাহার পুক্র ্বর্ণশিখর রাজ্যাঁভিষিক্ত হন। 

তাহার বংশে বিনায়ক জন্মগ্রহণ করেন। এই বিনয়ক হইতে উচ্চ- 

রথি গাই প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বিনায়কের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ বুদ্ধিমন্ত খা! প্রবল হইয়! দিল্ীশ্বরের, 

অধীনে সৈনিক বিভাগে পদ প্রাপ্ত হইয়া “খাঁ” উপাধি লাভ করেন।" 
অতঃপর তিনি সুদঙ্গ পরগণ! জায়গীরন্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই নয়. 
হইতে সুপঙ্গের উন্নতি আর্ত হয়। 

বুদ্ধিমন্তের পর জগদানন্দ খঁ! উত্তরাধিকারী হন। তাহার *্ুই পুন্র 
জানকীনাথ ও যদুনাথ পিংহ। 

আজ রলেতলেরও সেটি 

এজীনকীনাথ সিংহ শশ্মা। 

জগদানন্দের পরলোকান্তে কাহার জ্কো্ঠ পুত্র জানকীনাথ সিংহ 
রাজাদন অধিকার করেন। জানকীনাথ হইতে সুসঙ্গ রাজবংশের 

কুলোননতি হয়।”..তিনি তাহিরপুরের রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ 

স্থাপন করেন। নাটোর রাজবংশের মহিতও বৈবাহিক সম্পর্ক হইয়া-. 



ময়মনসিংহ--সুসল রাজবংশ । .. €, 

ছবি |. নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের পুত্র কুমার বরন | 

জুদঙ্গ রাজবাটাতে বাহ হয 7 
আসা স্পা 

রর ৮ রর দির | 
. জানকীনাথের গর সাহার, জোট পুত রবুনাথ সিংহ ততরাধিকার 
লাভ করেন। তাহার সময় গারো, পর্বতের অসভ্য জাতিগণ অতি 

অশান্ত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া দিল্লীর দমাট' জাহাঙ্গীরের সাহাব্য 
্রার্থনা করেন। সেই সময় তিনি প্রতিবৎসর রাজস্বস্বরপ গারো পর্ববতের 
উৎগন্ন ুগন্যুক্ত আগর কাষ্ঠ দিতে ্বীকৃত হন। অতঃপর সমাট 

তাহাকে “রাজা” উপাধি দিলা ১২৫ অশ্বারোহী ও ২৫০ সিপাহী প্রদান- 

পূর্বক গারোদিগকে শাসন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। রঘুনাথের 

সাত পুত্র, তন্মধ্যে জো রামনাথ ও কমি পতি সিংহ। 

. রে ৮ রামনাধ সিংহ পর্দা ্ 

জনককী রনাথের জোট গূজ রামনাথ সিংহ উত্তরাধিকারী হন। 
তিনি পূর্বোজিনূগে মোগল কে আগর কান হা | 
ঠাহার কোন সন্তান ছিল রি 



£৭৮ ভারতশ্গোরব। 

৬ রামরু্চ সিংহ শর্মা | 
তৎপরে রামজীবনের পুত্র রামকৃষ্ সিংহ জমিদারী লাভ করেন । 

তিনি মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে এক মুলমান রমণীকে বিবাহ করিয়া 
মুদলমানধন্ম গ্রহণপুর্ধক আবদুল রহিম নামান্তর করেন। তাহার 

গর্ডে কয়েকটি সন্তান জন্মিয়াছিল। অতঃপর রামর্চ হুমঙ্গ পরগণা 
বিত্ত করিয়৷ ছয় আনা অংশ যবন সস্তানগণকে এবং দশ আনা অংশ 
হিনুসন্তান রণসিংহকে প্রদান করেন। উহাতে নবাব আলিবর্দী খাঁ 
আপত্তি করিয়া সমুদয় সম্পত্তি হিন্দু রস্তানকে -প্রদান করিবার আদেশ 

দিয়াছিলেন। তৎপরে জমিদারীর দুই আনা অংশ রামকঞ্জের কষগ্ঠার 

বিবাহে যৌত্ুকস্বী্ূপ জামাতা হররাম সিংহকে দেওয়া হইয়াছিল। 

৬ রণ সিংহ শর্মা । 

অতঃপর রামকৃঞ্চের হিন্দুপু্র রণসিংহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। 

রাজ! রণদি'হ তীহার মুসলমান ভ্রাতৃগণকে- ডিহি মহাদেব নামক 

ভূসম্পত্তি দান করেন। রাজা রামকৃষ্ের মুসলমান সন্তানের বংশ অধ্যাপি. 

নুসঙ্গে বিদ্যমান। এই মুসলমানদিগের সহিত. সুঙ্গের হিন্দু দা্রগণের 

সস্ভাব আছে । রণ সিংহের ছুই পুত্র--কিশোর সিংহ ও রাঙ্জসিংহ শর্মা । 

৬.কিশোর সিংহ শর্মা। 
রণদিংহের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশোর সিংহ রাজামন 

প্রাপ্ত হন। কইউ৯ থু: তিনি দিল্লীর সম্রাট আহম্মদ সাহের নিফট 
হইতে নামীমনদ গ্রহণ করেন। তাহার রাজছের প্রারনতে মারে 



ময়মনসিং হ-_সুস রাজবংশ হা৯ 

কয়েক বৎসর ভীষণ জনগ্লাবন হওয়ায় হুঙ্গ অঞ্চলের প্রজাবর্গের 

পম্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সেই নকল কারণে রাজা কিশোর সিংহ 
দাংসারিক সর্বপ্রকার বায় নির্ব্বাহ করিয়া রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হন। 
ময়মনসিংহের জমিদারদিগকে তৎকালে ঢাকা নগ্ররীতে রাজস্ব দাখিল 

করিতে হইত। একদা ঢাকার প্রতিনিধি* শাসনকর্তার সৈন্য আসিয়া 

রাজা কিশোর সিংহকে এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঁজসিংহকে ঢাকায় 

ইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিল। ১৭৫৭ থৃঃ পলাশীর যুদ্ধে নবাব 
সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বঙ্গদেশ ক্রমে ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় 
ঢাক! তাহাদিগের অধিকারে আদিল। একদিবস অতি প্রতাষে ইংরাজের 

ভীষণ তোপধ্বনি বুড়ি গঙ্গার বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া! ঢাকা নগরীতে এক 
নৃতন বিপ্লব উপস্থিত করে) সেই সুযোগে রাজা কিশোর সিংহ ও রাজ 

সিংহ প্রহরীশন্ভ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া নিজ রাজধানী দুর্গাপুরে 

উপনীত হন। অতঃপর তিনি জমিদারীর সুশৃঙ্খলার জন্য বিশেষ 

মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিশোর সিংহ বনু অর্থ ব্যয়ে রাজভবনের 

শ্রীস্পা্দন করেন, কিন্তু ১৮৯৭ থুঃ ভীষণ ভূমিকম্পে উহা! ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছে। তাহার উদ্ভাবিত নূতন প্রণালীতে “হস্তী খেদাপ্র সমধিক 
উন্নতি হইগ্লাছিল। তিনি বৃহং হস্তী সকল ধৃত করিয়! বছ অর্ধার্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৮৪ খুঃ 

রাজা কিশোর ্িং ংহ স্বর্গলাত করেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। 
ফি 

৬ রাজসিংহ শর্মা। | 

কিশোর দিংছের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ গহোদর রাজসিংহ রাজয- ; 

তার প্রাপ্ত হন। কিশোর দিহহ ও রাজসিংহের মধ্যে অসাধারণ রাতৃ- 

বাংলা ছিব। অনেকে বলেন-_কিশোর মিংহ বন্দী হইয়া ঢাকা গমন- 



পেত 1  শারত-গৌরব। 

কালে রাজসিংহ শ্বেছায় জোষ্ ভাতার অনুগামী হন। মুমলমানদিগের মময় 
হইতে জায়গীর প্রণালীতে 'রাজগণ নুসঙগ রাজ্যভোগ করিতে ছিবেন। 

১৭৮৪ থৃঃ লর্ড বর্ণওয়ার্সিদের, সময় সুলঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে 

কোম্পানী ইহাদের অধিক্কৃত পর্বত ও বনভূমি খাস করেন এবং হস্তী. 
ধরিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিত হয়। 'ত্দবধি ইহাদের মুনফা অল 
হইয়াছে এবং ইহার! সাধারণ জমিদারের ন্তায় হইয়াছেন। রাজ 
রাজসিংহ এঞ্জন পরি কধি ছিলেন। তিনি রাগমালা, সংক্ষি্ত 

মনসার পাঁচালী,ঢাকা বর্ণনা ও ভারতী মঙ্গল নামক চারি খানি গ্রস্থ রচনা 

করেন। ১৮২২ খুঃ রাজা রাজসিংহ ৭৯ ৰৎমর বযদে লোকান্তরিত 

হইয়াছেন। রাজ! রাজদিংহের পাঁচ পুত্র--বৈদানাথ, বিশ্বনাথ, ৪44 
নাথ, জগন্নাথ ও কৃষ্ণনাণ দিংহ। রি ঞ 

৬ বিশ্বনাথ সিংহ শর্মা । 

রাজ! রাজসিংহের মৃত্যুর পর তীয় মধ্যম পুত্র রাজ] বিশ্বনাথ সিংহ 

এই ৰংশের গ্রতিনিধি হন। তাহার সময় একটি ঘোরতর 'মোকদাম! 
উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর ব্যাপি মোকদদম! হইবার পর 

বিলাতের শ্রিতি কাউন্সিলে নু এট্টেট অবিভাজ্য নহে ৰলিয়। স্থির 

হয়। বিশ্বনাথ ব্যতীত তাহার অন্তান্ত ভ্রাতৃগণ অপুত্রক ছিলেন। 

১৮৫৩ খুঃ রাজা বিশ্বনাথ সিংহ স্বর্ঈগত হুইয়াছেন। তিনি তাকালে 

একমাত্র পুত্র ্রাণরৃষ্ণকে রাখিয়া ধান। ূ 

| বিশ্বনাথের মৃত্যুর গর কাহার পুত্র রাজ প্রান লিংহ তীয় 

সরি অধিষটারী হ্ন। (জহার চারি পুত-রাজকৃফ। কমলকুষ, 
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প্রাণকৃষ্চের জোস পুত্র মহারাজ রাজকৃ্। সিংহ বাহাছুরের বেষ্ট 
সাহিত্যান্থ্রাগ ও বিদ্যোৎসাহ ছিল। মহারাজ ময়মনসিংহ জেলার 
অন্তর্গত ঘোড় গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কৰি নারাম়ণ দেব রচিত "পদ্নপুরাগ* 
সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন । তীহার চারি পুত্র-মহারাজ 
শ্রীযুক্ত যে শ্রীযুক্ত 'নিরদচন্ত্র, জীযুক্ত নগেন্্রন্ত্র ও শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্চন্্র সিংহ | ররর 

রাজকৃষ্ণের এ পুত্র মহারাজ ' চু কুমুদচন্দ্র চিংহ অধুনা 

হুসঞ্গের রাজপদে সমাপীন। ইনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ 

পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। মহারাজ বঙ্ঈসাহিত্যের বিশেষ অনুয়াগী। 
১৯১১ খুঃ ময়মনসিংহ সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের চতুর্থ অধি- 

'বেশনে অভার্থনা সমিতির দতাঁপতি পদ্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়্াছিলেন। 

১৯১১ খূঃ ৯২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে পপূর্ববঙ্গ ও. 
আসাম” গ্রদেশের ছোটলাট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ থৃঃ ৪ঠা 

জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ 

অহবোদয় ও রাজীর এক সভা হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা 

সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাব আমির-উল.-ওমরা 

বাহাদুর কুমুদচন্রকে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। মহারাজ 
বিদ্বোৎসাহী, শ্বদেশহিতৈষী এবং সুধী পুরুষ। ইনি নীরবে দেশের 
ও দশের সেবা করিয়া থাকেম। মহারাজের অর্থান্ুকূল্যে অনেক সদনু- 

ঠান হইতেছে । ইহার আনন্তসাধারণ খালী ও ভা দেবার বা 

আদর্শ বিরাজমান | : 

প্রাণের দিতীয়, পুর রাজা, কমল, টং কানাহিরের 
ৃ খাদ ছিলেন। তিনি অত, গোপালন, আম । ও জা নঙ্দীত ্ 

নামক চারিধানি ও কনা করেছ। দু বগি পাঁচালী ও. 



৫৮২ ভারত-গৌরব। 

তাহার মৌলিক গবেষণার ফলম্বরূপ কৃষি 'ও সঙ্গীত বিষয়ক কয়েক খানি 
অমুদ্রিত গ্রন্থ আছে। 

প্রাণকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র রাজা জগংকৃষ্ণ সিংহ বিশেষ পর্ডিত মি 

তাহার ছুই পুত্র শ্রীযুক্ত ন্ুরেশচন্দর ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র সিংহ । তীয় 

জোষ্ঠ পুর কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ত্র সিংহ একজন উদ্ধমশীল সাহিতাসেবী । 

৬ গোগানাথ সিংহ শর্শা। 

রাজসিংহের তৃতীয় পুভ্র রাজা গোপীনাথ সিংহ ১৮৩৩ খুঃ মানবলীলা 

সম্বরণ করেন। ১৮৬১ থ্ঃ তাহার পড়্ী রাণী হরমুনরী দেবী গতান্ু 

হন। রাজা গোপীনাথের পুক্র সন্তান হয় নাই, বরদানুন্দরী ও প্রণদা- 

সুন্দরী নায়ী দুইটা কন্ত। জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম! কন্া বরদানুন্দরীর 

সহিত গৌলকনাথ লাহিড়ীর বিবাহ হইয়াছিল। ১৮৮৮ খৃঃ ৮ই মে 

ৰরদাস্ুন্দরী মৃত্যমুখে পতিত হন। কনিষ্টা কন্তা প্রণদান্ুন্দরীর সহিত 

ঈশ্রচন্্র লাহিড়ীর বিবাহ হয়। ১৯*৭ খুঃ ৩০শে জুলাই প্রণদানুন্দরীর 

পরলোকগ্রাপ্তি হইয়াছে। | 
০ 

৬ জগন্নাথ সিংহ শশ্মা। 

রাজ সিংহের চতুর্থ পুজ রাজা জগরাথ সিংহ পিতার স্তায় বঙগ- 

সাহিত্যের অনুরাগী ও স্ুকবি ছিলেন। তিনি “্জগন্ধাত্রী গীতাবলী” 

নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন। এরূপ সুনদরভাৰ ও ভাষায় 

রচিত ধর্মা বিষয়ক সঙ্গীত গ্রন্থ জাতীয় সাহিত্যের গৌরবস্বরূপ সন্দেহ 

নাই। ১৮২৯ খুঃ রাজা জগন্নাথ সিংহ লোকাস্তরিত হইয়াছেন। তিনি 

মৃত্যুকালে নিঃসন্তান যিধবা রাণী ইন্ত্রমণিকে রাখিয়। যান। ১৮৪৪ খু 

বাণী ইন্তরমণি দেবী ইহলোঁক পরিত্যাগ করিয়াছেন | 



মন্তোষ. জমীদারবংশ। 
ময়মনদিংহ জেলার অন্তর্গত সন্তোষের ভূমাধিকারীগণ বঙ্গজ কায়ন্থ 

জমীদারবংশ | খৃষঠীয় সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রাঁরস্তে যশোহরজিৎ চন্ত্রশেখর 

রায়ের জনৈক বংশধর রমানাথ রায় যশোহরের বাস পরিত্যাগপূর্বক 

মন্তোষ গ্রামে আদিয়। বদতি করেন। তাহার তিন পুত্র__হরিরাম, 

রাম ও রামানন্দ রায়। 

রমানাথের জোস পুন্র হরিরাম রায়ের ছুই ু নর_ ব্রা ও যাঁদবেন্ 

রায়। জোষ্ঠ বলরামের ছুই পুত্র-ইন্ত্রনারায়ণ ও অনন্তরাম রায়। 

৬ বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী। 
_অনন্তরামের একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী ৰছু বিষয় সম্পত্তি 

করিয়। একজন ধনবান মন্ত্ান্ত জমিদীর বলিয়া গণ্য হন। নবার দরবারে 

তাহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি নবাবের নিকট হইতে “চৌধুরী” অর্থাৎ 
চতুর্থী ভূমির অধিপতি বলিয়া সন প্রাপ্ত হন। বিশ্বনাথের তিন 
পুত্র---রঘুনাথ, রামেশ্বর ও রামচন্ত্র রায় চৌধুরী। তাহাদের মধ্যে 

মধ্যম পুভ্র রামেশ্বর নিঃসন্তান ছিরেন। 

5 মা রায় রী 
বিশ্বনাথের জোষ্ঠ গু 'রধুনাথ রায়: চৌধুরীর পুত্র জয়নাথ- 

লাকা, রায় চৌধুরী। . কৃষনাথের পুল্র সন্তান না 



৫৮৪ ভারত-গৌরব নে 

হওয়ায় তিনি প্রথমে কালীনাথকে গোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; কাঁলীনাথ 

অকালে লোকান্তরিত হইলে পুনরায় রাজনাথকে দত্তক গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 1 

রাজনাথের পুত্র গোলকনাথ রায় নৌ ৫ দেশের ও সমাজের প্রায় 
মকল কার্ষোর সহিত যোগদাগ করিতেন। তাঁহার চরিত্রে নির্ভিকতা ও 

্যায়নিষ্ট! গ্রকাশ পাইক্াছিল। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র বিধব! পত্থী 
জাঙ্বী চৌধুরাণীকে রাখিয়া যান। 

গোলকনাথের সহধর্ষিনী জাহ্নবী চৌধুরাণী বাক্গলা দেখাপড়া উত্তম- 
রূপ জানিতেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর 

বিষয় কার্ধ্য পর্যাবেক্ষণ করিতেন। তাহার পুত্র সন্তান না থাকায় 

 বৈকুষ্ঠনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। 

বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী সমাজে বিশেষ খ্যাতি গ্রতপত্তি লাভ 

করিতে পারেন নাই। তিনি অতি মন্নবয়সে নিঃসন্তান বিধবা! পৃত্ী 
নীনমণি চৌধুরাণীকে রাখিয়। লোকান্তরিত হন। 

রাণী শ্রীমতী দীনমণি চৌধুরাণী দর্াদাক্ষিণ্য ও বদান্ততাগুণে 
সুগরিচিতা । ইনি স্বর্গীয় স্বশ্মমাতা র চিতাতৃমির পার্থ কাগমারী শ্বশান 
ঘাটে একটা দাতবা কাঠ্ঠভাগার স্থাপন করিয়াছেন । ১৯১০ খুঃ ২৪শে 

জুন ভারত সাট পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে দিনমণি 
প্রাণী” উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ অক্টোবর মাসে ইনি 
জাহৰী স্কুল, গোলকনাথ দাতব্য উষধালয়, গঙ্গাবাড়ী নামক অতিথিশালা 
এবং শ্বশানে বিনামুল্যে কাঠ সরবরাহের জন্ত ৩৬৩,**২ টাকার 

কোম্পানীর কাগঞ্ধ দান করিয়াছেন। উহার সুদ হইতে উপরোক্ত 

কাধ নির্বাহের ব্যবস্থা হইয়াছে পাবনার এডওয়ার্ড কলেজের জন্য 

৫০০৯২টাকা প্রদান করেন। ১৯১৪ থৃঃ ৫ই আগষ্ট ইনি টাঙ্াইল 
দিবানী করিকাড়ী হাইকোর্টের উকীল যুক্ত উদেশচন্জ- ঘোষ এম.এ, 
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বি-এল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ হেমে্রনাথ রায় চৌগুরীকে টানার 
গ্রহণ করিয়াছেন। | 

৬ রামচন্দ্র রায় চৌধুরী । 
বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায় চৌধুরী-_রামনাথ--কাশীনাঁথ 

রায় চৌধুরী। তাঁহার কোন দন্তানাদি না হওয়ায় তিনি. প্রথমে 
শিবনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন) কিন্তু কয়েক দিবস মধ্যে শিবনাথের 

মৃত্যু হইলে পুনরায় ভৈরবনাথকে গোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ভৈরবনাথের পুত্র উমানাঁথ রায় চৌধুরী অকৃতদার অবস্থায় মৃত্যুমুখে 

পতিত হন। অতঃপর রা পত্বী ব দ্বাকানাথকে দত্তক 

গ্রহণ করেন। | 

বি 

৬ দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী। 
দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী করা ও তগবস্তক্ত ছিলেন। তিনি জীবনের, 

শেষ দিন পর্য্যন্ত একান্তিক নিষ্ঠ পালন করিয়! গিয়াছেন। দয়া তীহার 

চরিত্রকে অপূর্ব গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিল । অনেক সময় গোপনে 

দান করিতেন। তিনি ইংরাজী ভাষা জানিতেন না, কিন্তু প্রোচবসথায় 

ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি হাঁসপাতাল ও বিগ্যামন্দির 
পরি করিয়া গিয়াছেন। ছ্বারকানাথ মৃত্যুকালে পরমনাধ ও. ময়নার 
নামে ইটা উপুর দার রাখা গান। ূ ০৭ 
++ চৌধুরাণী রগ জে 
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হইম়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি ছুইটা শিগুপুত্র ও কন্যার প্রতি- 
পালন করেন। বিদ্ধাবাসিনী গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে জমিদারী 

পরিচালন ভার প্রাপ্ত হন। ইহার সুব্যবস্থা গুণে ও কর্তৃত্বাধীনে জমি- 
দারীর উন্নতি হইস্বাছে। ইনি কাশী, গয়া, মথুরা বৃন্দাবন, গ্রয়াগ, পু্কর, 
হরিদ্বার, অযোধ্যা, চন্দ্রনাথ, কামাখা। পুরী, নবদ্বীপ প্রভৃতি বহু তীর্ঘস্থান 

পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি অনেক ছাত্রকে মাসিক সাহায্য করিয়া 

থাকেন, অধিকন্তু গোপনেও দান করেন। ইনি মন্তোষে “ধর্মাবিতরণী” 
নামে একটি হরিসভা সংস্থাপন করিয়াছেন । টাঙ্গাইলের ইংরাজী 

বিস্তালয় ও বালিকা বিদ্যালয় ইহার শিক্ষান্থরাগের পরিচায়ক। ইনি 
স্্ীশিক্ষার পক্ষপাতী । বিন্ধযবাসিনী তাহার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত ঢাঙ্গাইলের 

দ্বারকানাথ হাসপাতালের বাটী পাকা করিয়! দিয়াছেন। ইনি সন্তোঁষে 

একটি বাটা ও তাহার এক প্রীন্তে মন্দির নির্মাণ করাইয়া দ্বারকানাথ 

নামে শিবমুত্তি ও বিদ্ধ্যবাসিনী বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। সেই সমক় 

ইঞ্ঠার পিতার শ্বশানেও একটা ্থৃতিমঠ প্রতিষ্ঠা হয়। ইনি ঠাকুরবাড়ীতে 
অতিথিশালা স্থাপন করেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও অন্থান্ত 

জনহিতকর কার্ষ্যে ইহার সহানুভূতি দৃষ্ট হয়। 

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। 
দ্বারকানাথের গো পুত্র শ্রীযুক্ত গ্রমথনাথ রায় চৌধুরী ১৮৭২ থৃঃ 

মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া জননীর 
অভিভাবকতায় উভয় ভ্রাতা প্রতিপালিত হন। কৈশোর বয়ম হইতে 

ইহার কবিতা! রচনা ন্পৃহা প্রকাশিত হঞ়। তজ্জন্ত অধুন1 বঙ্গীয় কৰি- 
কুরের মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত 

এবং দীট্যকলায় সুমিপুণ। ইহার জাধুমিক কাব্য ও নাটকে লোক-. 
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প্রীতি উজ্জলতর হইয়া! নানাভাবে আকার লাভ করিয়াছে। ইহার কাব্য 
রস্থাবলী তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়্াছে। এতত্যতীত ভাগাচক্র নাটক, 
হামির নাটক, হুমায়ুন নাটক, অলনচিন্তা নাটক, আক্কেল মেলামী গ্রহন, 

পদ্মা, গৌরাঙ্গ, গীতিকা, দেশভভ্তি, নৃতনথাতা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ 

প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহিত্যসেবীগণের প্রতি সহাম্ৃভৃতি প্রকাশ করিয়া 

থাকেন। ইনি কলিকাঁতার পপ্যারাগণ প্রেম” নামক মুদরীষন্ত্রের স্বত্ব 
ধিকারী। ১৯১০ খুঃ পূর্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার সাহেবের 

প্রতিৃত্তি প্রতিষ্ঠা ভাগ্ডারে ১* ২ টাকা দান করেন। ১৯১২ খুঃ 

বারাণপীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে ২০০২ টাক! দিতে প্রতিশ্রুত হন। 

ইনি শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ উক্তবর্তী বি,এ মহাঁশয়কে সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈলসার 

প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জন্য ফান্সে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রমথনাথ 

সঙ্গীত প্রিয়, মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও উদদার প্রক্কৃতি ব্যক্তি । 

প্রমথনাথের পত্রী শ্রীমতী হেমনলিনী চৌধুরাণী ধর্মনিষ্টা ও দানশীল 
রমপী। ইনি দরিদ্র সনত্ন্ত পরিবারকে গোপনে অর্থ স্াহাষ্য ও মাসিক 
বৃত্তি দিয়! থাকেন। ১৯০৬ খুঃ ইনি কলিকাতা! সহরে "ওরিয়েন্টাল, সোপ 
ফ্যাক্টারী* নামে সাবান প্রস্বতের একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। 

ইহার বিভা নায়ী একটি কনা ও শ্রীমান্ সচীন্ত্রনাথ ও শ্রীমান্ অজয়নাথ 
নামে দুইটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ খুঃ ১১ই মাচ্চ 

ষশোহর-নড়াইলের অন্ততম জমিদার যোগেন্ত্রনাথ রায়ের পুত্র শ্রীমান 

গিরীন্্রনাথ রায়ের সহিত গ্রমথনাথের কন্ঠার বিবাহ হইয়াছে । 

.. মন্মধনাথ রায় চৌধুরী। 
: সবারকামাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাজ! শ্রীযুক্ত মনরখনাথ রায় চৌধুরী 
১৮৭৩ খৃঃ তৃমিষঠ ২ইয়াছেন। " ইমি কলিকাতার সেপ্ট'জেভিয়ার কলেজে 
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তৎপরে হেয়ার স্কুগ ও প্রেমিডেন্সী কলেজে বিদ্ধ! শিক্ষা! করেম। মন্মথ- 
নাথ শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক এবং ্রীঘুক্ত যছুনাথ দরকার বি, এ 
মহাশয়কে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার নিমিভ জাগান প্রেরণ করিয্নাছিরেন। 
জমিদারীতে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য ওধধালয় স্থাপন করিম্নাছেন। 

সন্তোষ নগন্ধে একটি কলেজ ও  অভিথিশাল! প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

ইনি মাদক-নিবারিণী সভা ও ব্রিটাশ ইও্ডয়ান এসোসিয়েসনের মভ্য। 
১৯৯২ খু ভিন্টোরীয়া স্থৃতিমৌধ ভাত্ডারে ৫০*০২ ও দিদীর অভিষেক 
উৎসব ফণ্ডে ৫৯০২ টাক! দান করেন। এডদ্বাতীত নানাস্থানে বছ 

অর্থ চাদা দিয়াছেন। ১৯১৯ খুঃ ২৪শে জুন ভারত সম্রাটের জম্মতিথি 
উপলক্ষে, মন্মথনাথ “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । ১৯১০ খুঃ 

লোকান্তরিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো বাহাছরের প্রন্তরমূহি স্থাপনের 

ভাগ্ডারে ৫০০২ দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯১১ থুঃ ১২ই ডিয়েম্বর ইনি 
দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ থুঃ 

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে ৫৭. টাঁকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হঘ। 

১৯১৩ থুঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমান বিভাগের বন্যা গীড়িত ব্যক্তিগণের 
সাহাধ্যার্থে ৫০২ টাকা দান করেন। ইনি স্ত্রীন্বাধীনতা ও শিক্ষার 
পক্ষপাতী । বন্কিমচন্ত্রে চন্ত্রশেখর গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ 

করিয়াছেন। রাজা মন্মথনাথের কুমার শ্রীযুক্ত বিনয়েন্নাথ, শ্রীধুক্ত 

রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত পৃথীন্্রনাথ নামে তিন পুত্র এবং তিনটা কন্ঠা জম্- 
গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় প্রথমা কণ্তার সহিত পাবনা জেলা 
অন্তর্গত সাগরকীদী-মিবাসী শ্রীযুক্ত পত্যচরণ দত্ত মহাশয়ের বিবাহ 

হইয়াছে। দ্বিতীয় কন্ঠার সহিত বিজাত গ্ত্যাগত টাকী- নিবাসী 

মিঃ টি, পি, ঘোষের বিবাহ হইয়াছে কনিষ কন্যা! অবিবাহিতা । 



চনদ্দ্ীপ রাজবংশ । 
বিক্রমপুর পরগণায় চন্্রণেখর চক্রবর্তী নামক জনৈক ধার্সিক ও. 

তগস্থী ব্রাহ্মণ বাদ করিতেন। তিনি ভগবতী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। 
তাহাকে মুপাত্র দেখিয়! অন্য এক ব্রাহ্মণ সন্তান তীহার সহিত স্বীয় 

কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। চন্ত্রশেখর নববিবাহিত পরীর নামের সহিত 

তাহার উপান্ত দেবীর এক নাম জামিয়। বিবাহের পর জীবন বিসর্জানে 

মঙ্কল্প করিয়া একখানি কুদ্র তরণী আরোহণে ভাদমান হন। 
তংকালে বিক্রমপুরের দক্ষিণে অনন্ত জলরাশি ছিল। চন্ত্রশেখর তথায় 

উপস্থিত হইলে একটি ক্ষুদ্র তরণীযোগে এক ধীবর কন্যা বেশে তাহার 

উপান্ত দেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনন্তর দেবী বলিলেন, যে 

স্থানে তিনি দেবীকে গ্রা্ধ হন, তাহার বরে সেই স্থান শম্তঘয় 

 ভূধণ্ডে পরিণত হইবে এবং তিনি তথায় রাজা হইবেন। অতঃপর 
নবাবিষ্ৃত তৃধ্ড তাহার নামানুমারে চনত্বীপ বলিয়া প্রচারিত 

হয়। মতাস্তরে-_চন্্রশেখর চক্রবর্তী কতিপয় শিষ্য সমভিবাবহারে 
তীর্থ পর্যটনে বহিগত হন। একদী| সুগন্ধা নদীর মধো সকলে রাত্রি 

যোগে একটা নৌকায় সুপ্ত ছিলেন, সেই সময় চন্ত্রশেখর স্বপ্নে দেখিলেন্ 
তাহার নিকটে তিনটা বিগ্রহ জম খবস্থায় আছেন। অতঃগর তিমি 

তাহার প্রিয় শিষ্য দনুজমন্দন দেবকে এই ৃ ্ান্ত বর্ণনা করিলে দনুজ- 

দন সবপ্কথিত স্থান হইতে গধমবার কাত্যায়নীর গাষাণ মৃষ্ঠি ও 

বতীয়বার মানগোগালের মি উত্তোলন করেন। অন্যাপি মাধব 
গাধার রাজবাটাে যেই: কাতারনী ও দদনগোগানের গাধা" ১ মি 
পুজা হইতেছে। 0. ণ 
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৫৯৪ ভারত-গৌরব। 

৬ দনুজমর্দীন দেব। 
দনুজমর্দন দেব সমুদ্র গর্ভস্থিত দ্বীপের নাম স্বীয় গুরুদেব চন্দ্রশেথরের 

নামানুসারে চন্ুত্বীপ রাখেন। তিনি ন্্রত্বীপ নগর পত্তন করিয়া তথায় 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। ১২৮* থৃঃ সম্রাট গিযাহাদ্দীন বলবন 
যখন মধিনুদ্দীন তুগ্রিল থার বিরুদ্ধে অভিযান করেন, সেই সময় তিনি 
সম্াটকে সাহা করিয়াছিজেন। দনুজমদন বাজোপাধি ধারণপূর্ববক 
পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত কচুয়া নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা 

করেন। এই স্থানে অট্রালিকার ভগ্মাৰশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান । স্থানীয় 
লোকে ইহাকে রাজবাড়ী বলিয়া থাকে। 

দনুজমদ্দনের পর তাহার পুত্র রামবল্পত দেব চন্তদ্বীপের অধীন্বর 

হন। তিনি স্বীয় নামে একটি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। 

রামবল্পতের পর ততপুভ্র কৃষ্ণবল্লভ দেব চন্তুদ্বীপের রাজাসন প্রাপ্ত 
হন। তাহার পুল্র সন্তান ছিল না, কমলা নামে একটি কণ্ঠা হইয়াছিল । 

থাক বস্থুর বংশের বলভদ্র বন্ুর সহিত কন্তার বিবাহ হয়। পিতার 

সৃতার পর কমলা স্বামীর সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কমল! 
কচুয়ার নিকটবর্তী স্থানে স্বীয় নামান্ুমারে একটা বৃহৎ পুষ্ষরিণী খনম 
করাইয়াছিলেন। এরপ স্ুবৃহৎ পুফরিণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। 
উহার কিয়দংশ এখন বর্তমান। অদ্যাপি স্থানীয় অধিবাদীগণ তাহাকে 
“রাণী কমলার দীঘী” বলিয়া থাকে। 

৬. পরমানন বন্ধু রায়। 
রাণী কমলার মৃত্যুর পর .তাহার পুত্র গরমানন্দ রায় 

রাজ্যাভিযিক্ত হন। ১৫৮৩ খুঃ এতাঞ্চলে ভীষণ জলপলীবন হয়। লেই 
সময় রাজা পরমাননদ নৌফারোহণে অতিকষ্টে জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। 



বাখরগঞ্জ--চন্ত্রদ্বীপ রাজবংশ। ৫৯১ 

পরমাননে'র পোত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় মগ ও যবনদিগের দৌরাতে 
কচুয়া পরিত্যাগপূর্বক- মাধবপাখা নামক স্থানে রাজধানী. স্থাপন 

করেন। তিনি প্রতৃত ক্ষমতাশীলী ও গ্রবলপরাক্রান্ত রাজ! ছিলেন। 

তিনি হোসেনপুর হইতে মুনলমানদিগকে বিতাড়িত করিলে ১৫৮৪ ুঃ 
মোগল মেনাপতি মুনিম খাঁ, স্ুবাদ থাকে চন্রস্বীপ অধিকার করিতে প্রেরণ 
করেন। মোগলেরা ফতেয়াবাদ ও বাকৃলা অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার 

অনেকগুলি কামান ছিল, তন্মধ্যে একটা পিত্তলের কামান অদ্যাপি 

মাধবপাশার রাজবাটাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার তিন পুত্র-- 

রামচন্দ্র, রাধবেন্ত্র ও রামজীবন রায় | 

কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ রামচন্দ্র রায় চন্্র্বীপের 
রাজা হন। তাহার অধীনে অনেক পর্তুগীজ বাদ করিত। ১৫৯৯ খুন খু 

ধর্ম প্রচারক ফন্সেকা চন্্রদ্বীপে উপস্থিত হন। রামচন্দ্র তাহাকে 

যথোচিত সমাদার করিয়া রাজ্যে গির্জা নির্মাণ ও খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে 
অনুমতি দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সহিত বঙ্গের শেষবীর মহারাজ 

গ্রতাপাদিত্য রায়ের কন্তা বিন্দুমতীর বিবাহ হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য 

মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডীয়মান হইলে রামচন্ত্রের কাপুরুষতায় তাহাকে 

বিনাশ করিবার জন্ঠ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন4 সেই সময় রামচন্ত্র কৌশলে 
নিরাপদে নৌফাযোগে স্বরাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর যশোহর 

রাজকুমারী স্বামীর সহিত মিলিত হইবার আশার নৌকাযোগে চন্্রতীপে 

উপস্থিত হন। রাজবধুর নৌকা যে স্থানে ছিল তাহার সন্গিকটে একটি হাট 
বঙিত, ভজ্জন্ত অগ্তাপি সেই স্থান “বৌঠীকুরাদীর হাট” নামে পরিচিত] 
রামচন্দ্র একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ভুলুয়ার রাজ! লক্ষণ মাণিক্যকে 

বন্দী করিয়া আনিয়া হত্যা! করিয়াছিলেন । গ্রতাপাদিত্যের পতনের পর 

রামন্্রস্ীয় গদ্ধীকে চন্বীপে আনয়ন করেন। 7 গর্ডে 

বাঁ্িনায়াযণ' নামে সাহার একটি গুজ হইয়াছিল ৃ 



€২ ভারত-গৌরবৰ 

_ রামচন্দ্র দেহান্তে তাহার- পুত্র কীন্ডিনারায়ণ রায় রাঁজাসন গ্রহণ 
করেন। তীহার কীন্তিকলাপে * চন্্রধধীপ  সাতিশয় উন্নতি লাভ 

করিয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালায় তাহার ন্যায় নৌধুদ্ধ বিশারদ রায় 

দ্বিতীয় ছিল না। ত্রিনি নৌযুদ্ধ করিয়া মেঘনায় টী্ী হইতে রী 
দিগকে বিতাড়িত করেন। 

কার্িনারায়ণের পর তাহার পুল্র প্রতাপনারায়ণ রায় বীর 

অধিপতি হন। সমাজে তাহার সুখ্যাতি ছিল। রানি 

প্রতাপনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাহার পুক্র গ্রেমনারায়ণ রায় 

উত্তরাধিকারী হন। তিনি অতি অল্লবয়সে অপুত্রক অবস্থায় মৃ্ামুখে 

পতিত হইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র কণ্ঠার সহিত গৌরীচরণ 
মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল । 

৬ গৌরীচরণ মিত্র রায়। 
রমনা গান হইগে তদীর জামাতা গৌরীচরণ রায় খপ, 

রাজ্য অধিকার করেন। তাহার ছুই পুত্র- উদয়নারারণ ও রাজ- ্ 

নারায়ণ রায়। তীয় জো গু উদয়নারায়ণ রাজ্যাধিকার লাত করেন।, 
কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ রায় মাতামহীর একটি বৃহৎ তালুক প্রাপ্ত হইয়া 

মাধবগাশার সম্নিকট গ্রতাপপুরে বম্তি করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের 

ংশ অদ্যাপি বিদ্যমান, কিন্ত তাহাঘের সেই নম্পততি হচযুত হইয়াছে । 
 উদয়নারার়ণ দেবদ্ধিজ্ ভক্ত ছিলেন। তিনি বহু ব্রাঙ্মণকে বরন্ধোত্তর 
দান করেন। তিনি নিজ সমাজ ও জাতির উন্নতিকরে বিশেষ চেষ্টা, 

করিতেন। : ূ | . 
অতঃপর উদয়নারাদণের পুত শিবনারায়ণ রায় চতনধীপ, রাজারা 

হন।. তিনি চন্ু্থীপ ব্যতীত হুলতানপুর পরগণা অধিকার বেন, 



বাখরগঞ্জ_চন্থীপ রাজবংশ । ধন 

, শিবনারারণের. পর. হার পু লক্মীনারায়ণ কয়েক বৎসর বাজন্ব 
রনি তিনি বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাত করিতে :পারেন ' 
ননাই। তিনি মৃত্যুকালে অল্পবস্ক পু জয়নারায়ণকে রাখিয়া. যান.। . 
. অনন্তর জয়নারায়ণ রায় - উত্তরাধিকারী হন। তাহার. বাধ? 

রম শঙ্কর বকৃসী নামফ জনৈক পুরাতন কর্মচারী স্থবিধা পাইয়া বিশ্বাস- 

্াতকতা করিয়া! কতক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কয়েক বহমর-পরে 

জয়নারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া স্বহন্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে শঙ্কর 

বকৃসীর বিশ্বাসঘাতকতা! প্রকাশ হয়। সেই সময় দেওয়ান গঙ্জাগোবিন্দ 

(সিংহ বাঙ্গালার গবর্ণর ওয়ারেন্ হোষ্টিংদ সাহেবের কৃপায় সমগ্র বঙ্গদেশের 
সর্বময় কর্তা ছিলেন। জয়নারায়ণ অনন্টোপায হইয়া গঞ্াগোবিনের 
রণাপর় হন এবং. বছ অর্থ বায়ে তাহার মনস্ত্টি করিয়া গঙ্গা 

ছুর্গীদাগর অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে: ১৭৮৯ খুঃ লর্ড করণওয়ালিসের 

সহ বাঙ্গালার রাজস্ব বিষয়ে দশ: লালার বন্দোবস্ত হইয়া জমিদারগণ 

তির স্বত্বাধিকারী হন! , সেই সময় বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীবর্সের 
ষড়যন্ে নির্দিষ্ট দিবসে রাজস্ব দাখিল না হয়ওয়ায় চন্্রত্বীপ রাজ্য নীলাম 

ৰ হা ঘুয়। তদবধি মাঁধবপাণার রাজবংশের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। 
_ ছয়নারায়ণের পুক্র নৃসিংহনারারণ রায় নিঃসন্তান অবস্থার পর- 

_লোৌকগমন করিলে '্ঠাহার বিধবা তীয় ছুইটা দত্তক গ্রহণ করেন,। ' 

হারা বক এবং” ছটতরফ” নামে খ্যাত ঝন । 
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করিতেছেন। চন্্রত্বীপের ভাগ্যলক্্মী চিরদিনের জন্য অস্তহিত হইয়াছেন । 
“রাণী কমলাদীঘী, রাণী ছুর্গাদীধী এবং কয়েকটা ভগ্ন অট্রালিফা! ও 

দেবমন্দির ভিন্ন চক্জ্বীগের পুর্বসমৃদ্ধি আর. কিছুই নাই। ভারতের 

বর্তমান ভাগ্যবিধাতা ইংরাজ গবর্ণমেক্ট অনুগ্রহ করিয়া বাখরগঞ্জ 

জেলার রাজকীয় দরবারে চনত্বীপ রাজবংশের বং ংশধরগণকে সর্বপ্রধ ন্ 
'আদন প্রদান করিয়া থাকেন। | 872 



কীন্তিপাশা জমীদারবংশ। 
_বাধ্রগঞ্জ জেলার অন্তত কীতিপাশার জমিদারগণের আদি নিবাস 

বিক্রমপুর গরগণার অন্তঃপাতী গোড়াগাছা গ্রাম। 
2৯০৪ 

হাটারারারর়ারারাারারগ্ঞ্াা 

৬চুর্গাদাম সেন। 

ুর্মাদাস দেন এই বংপের আদিপুরুফ। রুনমী-নিবামী পাহিদাস 
বংশীয় হরেক রায় স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিযী তাহাকে কীতিপাশীয় 
স্থাপন করেন। তিনি জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা সংসারযাত্র। নির্বাহ 
করিতেন। তিনি ধর্মপরায়ণ ও অতিথিবংদল পুরুষ ছিলেন। তাঁহার 

পরী স্বামীর মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া এক চিতায় স্বগ্গারোহণ করেন। 
র্মাদামের পুত্র রামজীবন সেন পিতার চিকিৎসা শান্তর অত্যাস করিয়া 

কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় বাবসার দ্বারা পরিবার গ্রতিপালন 
করিতেন। দেব দ্বিজ সেবায় ভক্তি ছিল। তাহার দুই পুত্র--বামগোপাল 

ওরামেশ্বর মেন। পিতার মৃত্যুর পর উতর ভ্রাতা পৃথক হন। 

| ৬রামগোপাল সেন। ৃ 

ামজীবনের নো পুত্র রামগোপাল মেন একজন মুসলমান মৌনবীর, 
.নিকট গারদী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন | তিনি চাক ক সী ৃ 
র্ঝাহ করিতেন। 
০ পু পানের র রমেশ মেন গা মার পর দ লী 
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_রামকেশবের পুত্র রামগতি। তাহার পুত রাজকৃষ। দেন বাঙ্গালা ৪ 
পারসী ভাষায় বুৎপ্ন হইনবা ঢাকায় চাকরী করিয়াছিলেন । 

রাজরৃষের পুর্র রঘুনাথ সেন দানের কাঠীর রান্ুসরকারে কর্ণ করিয়! 
বিত্বশালী হইয় স্বনামে একথানি জমিরা করিয়াছিলেন তাহার দুই 

পুঅ-নাথ ও ঈশ্বরচন্ত্র সেন। তাহাদের পৈত্রিক বিত্বের অধিকাংশ 

বাকী খাজান! ও দেনার জন্ত নীলামে বিক্রয় হয়| গিয়াছ। অধুনা 
বংশধরগণ হ্ষুত্র তালুকের -যৎসামান্ত আয় ছ্থারা অতি কষ্টে সংসার- 

যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। . | 
০১ 

*রামেশ্বর সেন। 

| রামদীবনের কনিষ্ পুত্র রামেখর মেনের চারি ু ত-_কাশীরাম, 

কুষণরাম, বি্তুরাম ও বলরাম সেন) তম্মধো কৃষ্চরাম, বিষুরাম ও বলরাম 

এই তিন ভ্রাতা রায়ের কাঠীর রাজ! জয়নারাযণ রায়ের অধীনে চাকরী 

করিতেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাহার গুত্রগণ পৃথক হইয়াছিলেন। 

৬কাশীরাম সেন। 
রামেশবরের জ্যেষ্ঠ সন্তান কাশীরামের পু হরেক দেন পৈতৃক 

জমিদারীর আয় দ্বারা নঙ্ছনে; কাাতিপাত করিয়াছিলেন। তাহার 
পুত্র, রামকিশোর। তৎপুত্র কুষমোহন দেন বিচক্ষণ ও ধারক 

লেক ছিলেন তিনি স্বীয় বুদ্ধিবনে জমিদারী হইতে অনেক বিন ্ 
সঞ্চয় করেন! তিনি দাহদী ও বলধান পুরুষ ছিলেন। . তাহার ১ 
কাণিচন্্ মেন পিতার সতায় অতিশয় ঝুদধিযান।ছিবেন।, হার ধা ধর্কার্ষ্যে 

তি ছিল। তিনি বাটার মুখে এক, পীয়াণ্মযী.কারীমূর্ত, স্থাপন 
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করেন ও একটি লাশ খনন করাইবাছিদেন | নি ছুই বিবাহ 

হয়, তন্মধ্ো প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কালী প্রস্ নামে একটি পুক্র জন্মিয়াছিল) 
দ্বিতীয়া পরী নিঃসস্তীন ছিলেন। কালীগ্রদয় ব্রাঙ্গণকে দান ও 

বিগন্নের বিপছুদ্ধার করিয়া জনসমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। তাহার সময় 
পৈতৃক জমিদারী নীলামে বিক্রয় হইয়!যাত্স। কালীপ্রসন্ধের এক মাত্র 

পুত্র সারদাপ্রসন্্ন পিতার জীবিত কালে লোকাস্তরিত হন। সারদপ্রসনজের 

একটি কন্ঠ বিদামান। 

»ৃষ্তরাম সেন 
রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র কষ্ণরাম সেন ১৬৮৮ খুঃ  জনাগ্রহণ করেন। 

তিনি অঙগাধারণ বুদ্ধিবলে রায়ের কাঠীর রাজবাটার দেওয়ান পদে নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন এবং নবাব মরকার হইতে “মজুমদার” উপাধি লাভ করেন। 
অন্যাপি কীত্তিপাশার জমিদার বাটা “মজুমদার বাড়ী” নামে 'অভিহিত 

হইতেছে।' কৃষ্ণরাম ভ্রাতৃগণ সহিত রঘুদেব রারের জমিদারী ক্রয় করিয়া 

ছিলেন। এই তাঁদুকের অংশ কাণীরাম ভিন আনা, কৃষারাম ছয় আনা, 

বিষ্ুরাম তিন আনা! এবং বলরাম চারি আনা গ্রাপ্ত হন। রাজা জয়নারা- 

রণের সময় বঙ্গনেশে বর্গীরহাক্গামা হইয়াছিল, সেই মম তাহারা সেলিমা- 
পের আগমন করিয়া কোন কোন গ্রাম ধ্বংস করিয়াছিল। জয়নারায়ণের 
রাজস্ব বাকী হইলে নবাব আমিব্দী খা রাজস্ব আদায় করিবার জন্ত. 
ঢাকার শাসনকর্তা হন্নে আদেশ দিয়াছিলেন | ' রাজা খনারারণ | 

রে গত হই কার আনীত হল) কিন্তু তখন,  দেও়ানগর 
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অসাধারণ কৌশলে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রত “ভক্তির পরাকাষ্ঠ 

দেখাইয়া রায়ের কাঠীর জমিদারী রক্ষা চিনি এই কৃষ্ণরাম 

হইতেই কীন্তিগাশার ভাগ্য-লক্ষী উদিতা হন। অনন্তর রাজা জয়নারায়ণ 
তদীয় দেওয়ানের গুণে মুগ্ধ হইয়! তাছাঁর পুত্র রাজারামের নামে এক 

বৃহৎ তানুক অর্পণ করেন। ০কৃষ্ণরাম বুদ্ধিমান, ন্যায়বান, সচ্চরিত্র ও 

ধার্ঘিক ছিলেন। তিনি অনেক সংবান্মণকে ব্রন্ধোত্তর দান করিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণরাম বহুকাল রায়ের কৃঠীর রাঁজসংসারে কা্ধ্য করিয়। স্বীয় পুত্রকে 

নিজকার্ধ্য প্রদানপূর্বাক অবসর গ্রহণ করেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত 
কালিয়া-নিরাঁনী রামরাম দাস ঘটক বিশীরদের সহিত স্বীয় কন্ঠ! জয়মালার' 

বিবাহ দিয়া তীহাকে কীর্ডিপাশায় স্থাপন করেন । জয়মালার বংশধর- 
গণ অন্যাপি কৃষ্চরামের প্রদত্ত যৌতুক ভূম্পত্তি ভোগ. করিতেছেন। 
রামরামের বংশধরগণ মধ্যে নীলমাধব কবিভূষণ, গৌরচন্ত্র কবিভূষণ, 
প্যারীমোহন কবিরত্র, উমাচরণ কবিরত্ব ও অক্ষয়কুমার কবিরঞীনেব নাম 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কৃষ্ণরাম শ্বগৃহে দিব্ষেশ্বরীর পাষাণময়ী মূর্তি, 

দশভূজ! মূর্তি ও গোপাল মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫৯ খুঃ দেওয়ান 

কুষ্রাম সেন পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার রাজারাম নামে 

একটি পুত্র এবং জয়মাঁলা নায়ী কন্তা৷ জদ্মিয়াছিল। 

ককষ্জরামের একমাত্র পুত্র রাঙ্জারাম সেন ১৭১৭ খু জনগ্রহণ করেন। 
রাজারাম পিতার মৃত্যুর পরে কিছুদিন রায়ের কাঠীর রাজসরকারে 

দেওয়ানের কার্ধ্য করিয়াছিলেন ৷ ' রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার 

পুত্রগণ মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে রাজারাম রাজকারধ্য পরিত্যাগ 

করিয়। নি বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কালাতিপাত করেন। তিনি 
্রাহ্মণ ও অতিথিকে ভক্তি করিতেন। ১৭৬৮ খৃঃ রাজারাম সেন 

দবজানে গজালাভ করেন। বাসগ্ডা নিখসী জয়দেব সেন- মহলানবিশ 
নছাশয়ের কন্তা. রামদালার সহিত রাজারামের. বিবাহ হইয়াছিল 
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তাহার গর্ভে রাজায়ামের ছ্ই পুত্র নবকুমার..ও কালাটাদ এবং চারি 
কন্তা জন্মিয়াছিল। 

৬ নবকুমার সেন। 

রাজারামের জোো্ঠ পুত্র নবকুমার সেন ১৭৫৭ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি গাবখান হইতে কীর্তিপাশা পর্যান্ত একটি খাল-ও রাস্তা প্রস্তত 

করাইয়াছিরেন। ১৮২৬ থৃঃ নবকুমার দেন অকল্মাং মৃত্ামুখে পতিত 

হইলে তাঁহার পত্বী স্বামীর চিতারোহণ করেন। তিনি: মৃত্যুকালে 

কালীকুমার নামে পুত্র ও একটা কন্টা রাখিয়া যান। বাহারে 
ংশধরগণ এখন “বড় হিস্তার” অধিকারী । 

নবকুমারের পুত্র কালীকুমার সেন ১৮০৬ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 

অতিশয় বলবান পুরুষ ছিলেন। কান্দারগাড়া-নিবাসী কৃষ্ণকাস্ত সেনের 
কন্যা হরস্থন্দরীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৮৩৮ খুঃ ফালীকুমার 

সেন স্বর্গীরোহণ করিলে তীহার যোড়শ বর্ষীয়া সহধর্শিণী মৃত স্বামীর 

চিতারোহণ করেন। ততপূর্ধে রাজকুমারকে দত্তক গ্রহণ করা হইয়াছিল.। 
কালীকুমারের পোষ্যপুত্র রাজকুমার সেন ১৮৩৯ খুং শ্বয়ং জমিদারী 

ভার গ্রহণ করিয়! দক্ষতার সহিত বৈষয়িক কার্য নির্বাহ করিতেন। 

তিনি তিনটা খারিজ! সম্পত্তি ক্রয় করেন। ১৮৪৪ খুঃ. রাজকুমার 

“চৌদ্বমাদন মহোৎসব” করিয়! ভারতীয়. বু বৈষ্কব. সম্প্রদায়কে 
নিমন্ত্র করিয়া যথোচিত টাকা বিদায় দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে 

ত্বাহার লক্ষাধিক মুদ্রা বায় হয়। ১৮৪৫ থুঃ ১৭ই মেপ্টেম্বর রাজকুমার 

সেন মানবলীলা স্বরণ করেন। যৌড়শ বৎসর বসে সি্ধকারী-নিামী 
ফালারার সেনের কন্ঠার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি. হয়ছে 
একমাত্র নাধালক পুত্র গ্রসয়কুমারকে রাখিয়া যাঁন।, রর 
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প্রসূমার দেন 

রাজকুমারের পু গ্রসন্নকুমার সেন ১৮৩৯ খুঃ গ্রহণ করেন। 

তিনি মাধারণতঃ “নাবালক বাবু” বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যষ্ঠ বদর 

বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে রেলী সাঁহেৰ 
তীহার তত্বাবধায়ক নিধুক্ত হন। তিনি প্রথমে বরিশালে বিদ্যাশিক্ষা 

করেন, তৎপরে ঢাকায় সামান্য ইংরাজি শিক্ষা! করিয়া ক্রমে" এ ভাষায় 
বুৎপন্ন হন। ১৮৫৭ থৃঃ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 

স্বীয় জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হন। তিনি সেলিমাবাদের জমিদারীর অংশ 

ক্রয় কয়েন) তৎপরে পরগণ! বোজরগ-সেদপুর মধ্যে কিছু ভূসম্পতি ক্রু 

করিয়াছিলেন। তিনি নিজ জমিদারীর উন্নতি সাধন করিয়া যান। 

কীর্ডিপাশার নানাপ্রকার হিতকর কার্ধ্য করিয়া যশোভাজন হইয়া 

গিষ্নাছেন। ১৮৬৩ খ্ঃ তিনি একটি বাঙ্গাল! স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন; 

তাহার স্থাপিত মাইনার স্কুলটা বাখরগঞ্জে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 

আসিতেছে। ১৮৭২ খুঃ তিনি একটি দাতবা চিকিংসালয় প্রতিষ্ঠা 

করেন। ১৮৭৫ থুঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড বুবরাজরূপে 

কলিকাতায় আগমন কালে তিনি রাজপরবারে নিমন্ত্রিত হইয্লাছিলেন। 

সেই সময় ভুওলজিকাল গার্ডেন, রয়েল এসিয়াটিক সোদাইটা, জমিদারী 
পঞ্চায়ং এবং ব্রিটিশ ইওিয়ান্ এসোিয়েদন প্রভৃতি সমিতির সভা 

মনোনীত হন। ১৮৭৬ খুঃ রাজগ্রতিনিধি জর্ড নর্থকক ঢাকা গমনকালে 
তছুপলক্ষে তিনি বাখরগঞ্জ জেলার জমিদারগণের মধ্যে নিমন্ত্রিত হন। 

১৮৭৬ খৃঃ তিনি তীর্থ ্ণে বহির্ঘত হইয়া বৈদ্যনাথ, পানা, হরির, 
হরিহরছন্র, গয়, কাশী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, মধুরা,, 
আগরা, ৃ ্াবন্ঠ পুর জয়পুর, যোধগুর, চা নীলা, রা 
দাধচীর - আত্ম, গাজিয়াবাদ, অনৃত্সহর, জ্বাল, ছজনীর, বু 
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প্রভৃতি স্থান | পরিভ্রমণ করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ও 

বদান্য পুরুষ ছিলেন। ১৮৭৩ থুঃ প্রসন্নকুমার মেন মানবলীল! সম্বরণ 

করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়:ক্রমকালে খুলনা জেলার অন্তর্গত ভট্টগ্রতাপ- 
নিবাসী কালীমোহন দেনের কন্তার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি 

মৃত্যুকালে রোহিণীকুমার, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার, শ্রীযুক্ত রমণীকুমার ও 

শ্রীযুক্ত বিনোধকুমার নামে চারি পুণ্তু এবং তিনটি কন্তা রাঁখিয়া যান। 
১৮৬৭ খুঃ গ্রসম্কুমারের জোট পুত্র রোহিণীকুমার সেন জগমস্ীহণ 
করেন। তিনি অমায়িক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার ইংরাজী ও 
বাঙ্গাল! ভাষায় অধিকার ছিল। তিনি কনকলতা, চিতোর উদ্ধার, 

চণ্ বিক্রম, গ্রমোদবালা, মায়াবিনী, কিরণদিংহ, সুধামূখী ও আমার 

পর্বব পুরু” নামক আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় সমাজে 

প্রশংসিত হন। তিনি জনসাধারণের নিকট সুখ্যাতি অর্জন করিয়া- 

ছিলেন। কয়েক বংসর অতীত হইল রোহিশীক্মার স্নে লোকাস্তরিত 

হইয়াছেন। | 

৬ কালাটাদ দেন। 
রাঁজারামের কনিষ্ঠ পুন কালা্টাদ লেন ১৭৬* থৃঃ তৃষিষ্ হ্ন। 

কালাটাদের দুই কন্ঠ ব্যতীত পুত্র সন্তান ছিল না। ১৮২১ ধৃঃ. ডিসেম্বর 

মাসে তিনি গতীন্থু হন। : কালার্টাদ দত্তক পুত্রকে তাহার নিজের 
আট আনি অংশের ছয় আনি ও ভ্রাতুম্ুনত কালীকুমারকে ছুই আমি 

ূ [-যাম। কাল চাদের মৃতার পঞ্চ তীহার পরী তারিণী, চনত 

ই গোষাপুত গ্রহণ 'করেন। তীহার বংশধরগণ “ছোট হিস্যা 
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তাহার ছুই কন্যা বাতীত পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি ধারক 
দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন । | | 

শশিকুমার সেন ১৮৫৭ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রর 

বুদ্ধিমান এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। 
১৮৯২ খুঃ দুর্ভিক্ষ সময়ে নিজ বাঁটিতে একটী আন্সত্র স্থাপন করিয়া বন্ধ 

লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে বৎপন্ন ছিলেন 

এবং অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান 

হিন্দু ছিলেন। ১৮৯৪ থৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর শশিকুমার বিধবা পত্বী, অন্নদা- 

কুমার ও ভূগেন্্কুমার নামে ছুই পুল্ল ও চারি কন্তা৷ রাখিয়া লৌকান্তরিত 
ইইয়াছেন। | 

৬ বিষুরাম সেন। 

রামেশ্বরের তৃতীয় পুত্র বিষুরাম সেন রায়ের কাঠীর রাজার অধীনস্থ 
সুতালরি নামক স্থানে তহশীলদারী কার্ধ্য করিতেন। তিনি সম্পত্তি 

অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র রামেশ্বর রায়ের কাঠীর অধীনে 

চাকরী করিতেন। তীয় পুত্র দেবীচরণের তিন পুত্র-মদনমোহন, 

কালা্টাদ ও রামগতি। পিতার মৃত্যুর পর ত্রাতৃত্রয় পৃথক হইয়াছিলেন। 

জ্যেষ্ঠ মদনমোহনের চারি পুত্র- চন্দ্রনাথ, আনন্দনাথ, উমানাঁথ ও 
দর্গানাথ সেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমের পুত্র সন্তান হয় নাই। তৃতীয় 
উমানাথ অতি ধীর ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহার পুত্র 

শ্রীযুক্ত মহিমচন্ত্র সেন। কনিষ্ঠ ছূর্গানাথ পিরোজপুরে মোক্তারী করিয়! 

থাকেন। তাঁহার ছুই পুত্র-্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ও সখানাথ সেন। 

দেবীচরণের কনিষ্ট পুত্র রামগতির ছুই পুত্র-গুরুগ্রসাদ ও মোহন 
ত্র সেন। জোষ্ঠ গুরুপ্রদাদের পুত্র রীযুক্ত কালীএমপন সেন। কনিষ্ঠ 



বাখরগঞ্জ-_কীত্তিপাশা জমীদারবংশ। তি 

মোহনচন্দ্রের তিন পুক্র--প্রীযুক্ত কৈলাসচনু, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র ও 

শ্রীযুক্ত মধুস্দন সেন। 

৬ বলরাম সেন। 

রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র বলরাম সেন নিজ নামে বিষয় সম্পত্তি করিয়া 

ছিলেন। তীহার ছুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমা পড়ীর গর্ভে শ্তামরাম ও 

সোনারাম নামে ছুই পুত্র এবং অপর পত্তীর গর্ভে জয়চন্দ্র ও গোপীচন্ত্র 
নামে ছুই পুত্র হইয়াছিল । .. 

জো শ্যামরামের পুত্র প্রাণমাণিক্য। তাঁহার পুক্র শল্ৃচন্্র সেন, 

বুদ্ধিমান ও কাধ্যতৎপর ছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন। 

তৃতীয় জয়চন্ত্রের দুই পুত্র--গোলকবিহারী ও মোহনবিহারী। 

জোন্ঠ গোলকবিহারীর পুত্র অখিলচন্ত্রের পৈতৃক জমিদারীর অধিকাংশ 

বিক্রয় হইয়া! গিয়াছে। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার সেন। 

আ্ 





০5 স্ব £ 
চট্টগ্রাম বিভাগ । 





ভলুয়া রাজবংশ 
৬ বিশ্বস্ত শূর | 

১২০৩ থ্ঃ বক্ভিয়ার খিলিজি কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের সমকালে বিশ্বস্তর 

শুর নীমক মিথিলা! দেশীয় কোন রাজকুমার চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ 

তীর্থে আগমন করেন। গৃহে প্রত্যাগমনকালে নাবিকগণ দিক্ত্রান্ত 

হইয়া বঙ্গোপসাগরের উপকুললে একটি ্বীপ প্রাপ্ত হইয়৷ পোতসমূহ দ্বীপের 

নিকট সংলগ্ন করিয়াছিল। রাত্রিকালে বিশ্বস্তরের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় 

যে, তাহার অর্ণবপোতের দক্ষিণ পার্থ বারাহী দেবী জলমগ্না আছেন; 

সমুদ্র হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক যথাবিধি দেবীর অর্চনা করিলে সন্নিহিত 
দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বস্তরের রাজ্য লাভ হইবে। অতঃপর বিশ্বস্তর বারাহী 

দেবীকে মমুদ্রগর্ত হইতে উত্তোলন করিয়! যথাবিধি পূজ| করেন। কথিত 

আছে, & দিব নিবিড় কুছ্থাটিকাজালে আকাশমণ্ল সমাচ্ছন্ন থাকায় 
দেবীকে পূর্বান্ত করিয়া মংস্থাপিত করা হয়। দৃক্ষিণ অথবা গশ্চিমাস্য 

করিয়া দেব দেবী প্রতিঠা করা নিয়ম। দেবীর প্রীত্যর্ঘ ছাঁগ 
_বলিদান কালেও দিগৃভ্রমবশতঃ ছাগ গশ্চিমাভিমুখে স্থাপিত হয়, পরে 
ূর্ঘযোদয়ে কুঙ্ঘটিক! অপনীত হইলে ভূল বুঝিতে পারিয়া৷ "ভুল হয়া” 

স্থির করেন। এই “তুল হুয়া” শষ হইতে “তুলুয়া” নামের উৎপত্ধি 

হইয়াছে। কালক্রমে বিশ্বস্তর শূরের গ্রতিঠিত নবীন রাজ্য তনু নামে 
অভিহিত হয়। অদ্যাগি তুনুয়া এদেশে বহস্থানে গশ্চিমান্ত করিয়া 

ছাগ বলি বিবার ব্যবস্থা আছে। রাজা বিশবস্তর কল্যাগপুরে রাজধানী 

স্থাপন করিয়া বারাহী দেবীকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে রাদী 

শশিশুখী হখন কাশীধামে গমন করেন, তখন জমিশাগাড়ার রাজপুরোহিত 



৬৯৮: ভারত-গৌরব। 

রাঁধাকান্ত চক্রবর্তীর বাটাতে বারাহী দেবী স্থানাস্তরিত হন। তদবধি 
এই স্থানে বারাহী দেবী বিদ্যমান। বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব গ্রান্তস্থিত 

দ্বীপপুঞ্জের সমাহারে তূলুয়া পরগণার কষ্ট হয়। প্রাচীর তুনুয়া বর্তমান 

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত। জনা আছে যে, ভুলুযার শূর রাজবংশ 
জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিশ্বস্তর শূর আদিশূরের ংশ বলিয়া এক, 

কিন্ব্তী প্রচলিত রহিয়াছে, কিন্ত ইহার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাদ 

প্রাপ্ত হওয়! যায় না। বিশ্বস্তরের উত্তর পুরুষগ্ ত্রিপুরার রাজদণ্ডের: 

অধীনতা| স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার সামন্ত.শ্রেশীতে 
তৃলুয়ারাজ সর্ব প্রান বলিয়া আখ্যাত হইতেন। প্রাচীন ব্ৈপুর নূপতি- 
বনের অভিষেককালে তলুযাপতিগণ তাহাদের ললাঁটে রাঁজটাকা ঞর পন 

করিতেন। ব্রিপুরেশ্বরগণ সিংহাসনে প্রথম উপবেশন করিলে ূলুয়ার 

রাজগণ সর্বপ্রথম “নজর» প্রদান করিতেন। রাজা বিশবস্তরের ছি 

পুত্র-গণপতি, মনোহর, হেমন্ত ও দামোদর ॥ 

৬ গণপতি রায় 1 

(১ তার পর তাহার জোষ্ঠ পুত্র গণপতি রায় রাজোপাদি 

ধারপপূর্বাক দিংহাগনে আরোহণ করেন। হর প্রভাবে, ও সুশীসনে, 

রাজ্যের উন্নতি হইয়াছিল । 

্ ূ ৬ শুরাননা রায় । | ছে 

, অনন্তর র গণপতির পুত্র রাজ শূরানন্দ রী বের অধিকারী হ হন ॥ 

তিনি মুফলমান কারো! দৈনি বিভাগে কার্য করিয় করিয়া “বা” উপাধি 



নোয়াখানী-_তুলুয রাজবংশ। ৬৯৯ 

৬ দেবানন্দ রায়।' 

অতঃপর তীয় পুত্র রাজা দেবানন্দ খাঁ তুনুয়া রাজোর শীসনভার 
প্রাপ্ত হন। তিনি বিচক্ষণ, কর্মদক্ষ ও প্র্জাবংসল নরপতি ছিলেন। 

তাহার সুশাদনে রাজ্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। 

৬ কবিচন্দ্র রায় । 

তৎপরে শীরাম খাঁ পুত্র রাজ! কবিচন্্র খা এই রাজ্যের অধিপতি 
হন। তিনি কাযস্থ সমাজের কুলীনগণের সহিত ভোজ্যান্ন সংস্থাপন 
মানসে চন্ত্রবীপাধিপতির নিকট আবেদন করেন। তৎকালে তুলুয়ারাঁজ 

কায়স্থ সমাজপতি চন্ত্রদীপাঁধিপতি ও কুলাচার্ধ্যগণকে বশীভূত করিয়া 
কুলীন কায়স্থগণকে স্থায় আলয়ে আহ্বান করেন। তদনুসারে কায়স্থ 
সমাজের কুলীনগণ তুলুগার শুর রাজবংশের অন্্র গ্রহণ করায়, শূরবংশ 

কায়স্থ সমাজে প্রতিষিত হয়। : এই সময় পৃণ বন্থর অতি বৃ প্রপৌন্র 
হংস বন, গোপাল বন্ধু (বিক্রমপুর বহরের চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ ) 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত চতুর্দগল গ্রামের পাই মিত্র ্রভৃতি কতিপয় কুলীন 

কায়স্থ তূলুয্বার শ্ররাজেরঞ্জন্ন গ্রহণ করিতে পরাজুখ হইয়া রাজপ্রাসাদ 
হইতে পলায়ন করেন। কায়স্থ সমাজের কিন্বদস্তী অনুসারে প্রোক্ত 

ংস বনু, গোপাল বন্থ ও পাই মিত্র ভুলুয়া হইতে পলায়ন অপরাধে 

কুলজ শ্রেণীতে অবন্ত হন।. এই ব্যাপারে পাই মিত্রের কুজন্রংশের 
পর বঙ্গর কারস সমাজে মতরবং ংশের আর কুল থাকে নাই। কবি ও 
“চন খাঁর চাননি গুজ--রাজবনভ, রামনাথ, গোপাল ও কৃষ্তরাম রায়। 



৬১৪ ভারত-গৌরব। 

৬ রাজবল্লভ রায়। 

_ কবিচন্ধ্রের দেহান্তে তাহার পুত্র রাজ! রাজবল্পভ রায় তূলুয়া রাজের 

উত্তরাধিকারী হন। তিনি অতি হীনপ্রতাপ ছিলেন। তাহার রাজত্ব- 

কালে আরাকানাধিপতি স্বীয় মগ সৈন্যসহ পূর্বাঞ্চল আক্রমণ করিয়া 
লুষ্ঠন করিতে থাকেন। গণ্দিগের আক্রমণবেগ নিবারণ করিতে 
অসমর্থ হওয়ায় তিনি শুরবংশীয় জনৈক মুসলমান নৃপতির সাহায্যে 

মগদিগকে বিতাড়িত করেন। তাহার তিন পুত্র__লক্ষণমাণিকা, অনস্ত- 

মাণিক্য ও উদয়মাণিক্য রায়। 

৬ লক্ষণমাণিক্য রায়। 

রাজবল্পভের জোট পুত্র রাজা লক্ষপণমাণিক্য রায় তৎকালীন দ্বাদশ 

ভৌমিকের অন্ততম ছিলেন। তিনি মেঘনা নদীর পূর্বতীরবর্তী তুনুয়া 
প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। অধুনা তাহ! নোয়াখালী জেলার অন্তবর্তী 
থাকিয়া! অন্য ভূস্বামীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। লক্ণমাণিক্য 

একজন অদাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি সংগ্রাম কালে একটি 

কবচ পরিধান করিতেন, উহার ওজন প্রায় অর্ধমণ ছিল। সেই 
কবচ এখনও কল্যাণপুর রাজবাটাতে সযদ্বে রক্ষিত হইতেছে। তিনি 

মেঘনার তীরবর্তী অনেকগুলি পরগণার উপর আধিপত্য বিস্তার 

করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণমাণিক্য সংস্কৃত ভাষায় স্থপপ্ডিত ছিলেন, অর্জন 

কর্তৃক কর্ণবধ অববন্থন করিয়া “বিখ্যাত-বিজয়” নামে একখানি সংস্কৃত 

কাব্য নাটক রচন| করেন। তৎকালে তিনি & অঞ্চলে কায়স্থ গোষ্টাপতি 

ছিলেন। তাহার, প্রভাবকালে তু! সমাজে বছ ননান্ত ব্রাহ্মণ ও. 
কারস্থ বংশ প্রতিঠিত হয়। ক্ষণমাণিক্য গাভার প্রসিদ্ধ ঘোষষংশের 



' নোয়াখালী-ভুলুয়া রাজবংশ । ৬১১ 

পূর্বপুরুষ পরমাননদ ঘোষের মহিত 'আপনাঁর এক তনয়্ার বিবাহ 
দিয়াছিলেম। গাভার ঘোষবংশ বজ কায়ন্থ সমাজে কৌলিন্যের জন্য 
প্রসিদ্ধ ; কিন্তু পরমানন্দ তুলুয়! রাজের কন্তা গ্রহণ করায় চন্রত্বীপ সমাজে 
অপদস্থ হন এবং অনন্যোপায় হইম্না ভূলুয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
তৎকালে বঙ্গীয় কাযস্থ মমাজে যশোহরের প্রতাপাদিত্য রায়, চন্তরদ্ীপের 

রামচন্্র রায়, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং ভূষণার মুকুন্দ রায় স্ব 
সমাজের দলপতি ছিলেন। জামাতা সমাজচ্ুত হইয়া ভূলুমায় রত্যাবত 

হইলে লক্ষণমাণিক্য বিক্রমপুর, ভূষণা, চন্ত্ীপ ও যশোহর সমাজের 
অধিপতিগণকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া 

চনত্র্বীপাঁধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সহিত লক্ষণ মাঁণিকযর মনোমালিন্য 

ঘটিয়াছিল। একদা রামচন্ত্র রায় আত্মীয়তা স্থাপনের ভাণ করিয়া 
ুলুয়ায় আগমন করিলে লক্ষণমাণিক্য প্রীত হইয়া রামচন্দ্রের সহিত 
তীহার নৌকায় সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় বিশ্বাসঘাতক রামচনদু স্বীয় 
প্রধান সেনাপতি রামাইমাল ও অন্তান্ত অন্ুচর দ্বারা নিরস্ত্র লক্ষণ 
মাণিক্কে বন্ধন করিয়া চন্রত্বীপে লইয়া যান। অতঃপর তাঁহাকে অতি 

নিটুর ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। লক্গমণমাণিক্যের চারি পুত্র--বিজয়- 
মাণিক্য, অমরমাণিক্য, ধর্দমাণিক্য ও চন্ত্রমাণিক্য। বিজয়মাণিক্যর 

পুত্র রাজা রুদ্রমাণিক্য ও অমরমাণিক্যের পুত্র রাজমাণিক্য এবং অপর 
ছুইজন নিঃসস্তান ছিলেন! 

৬ ক্ুদ্রমাণিক্য রায় । 

 শক্ামাণিকোর হত্যার পর তীহার 'পৌনর রুত্রমাণিক্য রায় 
ুু়ার অধীশ্বর হন। ১৫৯৭ খু ভরপুরাধিপতি অমর আপিক্য সিংহাসনে 
আয়োহণ করেন, তৎকালে ভূলুয়াপতি চিরপ্রচলিত ্ রাসথলারে তাহাকে 



৬১২ ভারভ-গোরব। 

রাজটাকা মূলক & নজর” দিতে অসন্বত হন) তক্ন্ত অহর 
মাণিক্য ভূলুয়। আক্রমণ করিয়া তাহাকে রাজস্ব গ্রদানে বাধ্য করিয়াঁছিলেন। 

তাহার রাজত্বকালে ভূলুয়ার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়। রুদ্রমাণিক্য 

অপুত্রক অবস্থায় হি নিন বাদী শশিমুখী তংস্থলে রাজ 

করেন। ্ 

মগ ও মুগলমানদিগের সহিত বিবাদ করিয় রিপুরেশ্বরগণ্ ছুর্বল 
হইলে তুলুয়াপতি হইতে রাজস্ব গ্রহণে অক্ষম হন। অতঃপর ভুলুয়ার 
রাজগণ মোগলের অধীনস্থ জমিদার হইয়াছিলেন। ১৭২৮ খৃঃ তুলুযা 
রাজ্য ১৪টি জমিদারীতে বিভক্ত হয়। রাজ রুদ্রমাণিক্য রায়ের পরী 

লশিমুখীর শাদনকালে নিজ ভূলুয়া রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। 
শুরবংশের ছুইটী কনিষ্ঠ শাখা ছুই অংশ এবং রাজবংশের দেওয়ান রা 

পাড়া-নিবাদী নারা়ণ রাম চৌধুরী একাংশ গ্রহণ করেন। শুরবংশে 
সেই ছইটা শাখা দত্রপাড়া ও মাইজদির চৌধুরী বলিয়া রর 
পরিচিত। ১৮৩৩ থূঃ মাইজদির জমিদার শ্রীযুত রায় চৌধুরী মানবলীর! 
স্বরণ করিলে রাজন্ব দায়ে ভূনুয়া পরগণা নীলামে বিক্রয় হয়। সেই 
সময় ভূলুয়ার রাজনক্্ী পাইকপাড়ার রাজবংশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন 
১৮৩৪ খৃঃ পাইকপাড়ার পূর্ববপুরুয স্বনামধন্য লালাবাবুর পরী প্রসিদ্ধ 

রাণী .কাত্যায়নী স্বতঃগ্রবৃত্া হইয়া তাহাদিগকে একটি লাখেরাজ দিয়া- 

ছিলেন। তাহার অনেকাংশ হস্তচযুত হইয়াছে। অধুনা ভুলুয়া রাজ- 
বংশের বংশধরগণ অতি সামান্ত ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। 

তথাকার প্রকাণ্ড তগ্নাবশেষ ভিন্ন এই রাজবংশের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি 

আর কিছুই নাই। সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ এখন বিদ্যমান | 

তাহার ি্ৃতবন্গে সৌধমালা! ও দেবমন্দিরের ভরগস্ুপ এক ₹ উদয় 

ন্বশ্মশানের চিত্র করিয়া জগতের নখবর্বযোষণ করিতেছে. 



ত্রিপুরা রাজধংশ। 
বজদেশের মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুরা এই হৃষ্টটা করদরাজ্য বিটিশ 

রাজের সহিত মিত্রতাসত্রে আবন্ধ। ত্রিপুরার রাজবংশ অতি গ্রাচীন, 

এপ প্রাচীন বংশ ভারতে দ্বিতীয় নাই। তথাকার রান্ষগণ ব্িটাশ- 
রাঙকে কোন নির্দিষ্ট রাজশ্ব প্রদান করেন না) কিন্তু নবীন রাজারা 

সিংহাসনে আরোহণ সময় “নজর” দিয়া থাকেন। রাজগণ দেওয়ানী ও 

ফৌন্সদারী মোকদ্মার বিচার করেন, কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধের দও 
দিবার সময় ব্রিটাশরাজের অনুমতি লইতে হয়। এই রাজোর বার্ষিক 

আয় হ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা। এদেশের রাজগণের নামে “মাণিকা” উপাধি 

হইয়া থাকে। 

প্রাচীনকালে এই স্থান কিরাত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। চন্ত্রবংশীয় 

ক্ষত্রিয় নরপতি যথাতির পুক্র দ্রহ্া। তাহার পুত্র ত্রিপুর হইতে ত্রিপুরা 

নামের উৎপত্তি হইগ়াছে। তিনি গ্রাচীন কিরাত নামের পরিবর্তে স্বীয় 

নামানুদারে রাজের নাম ত্রিপুরা এবং ম্বজাতীয়গণকে ত্রিগুরজাতি 

বলিয়া গ্রচার করেন। ত্রিপুররাঞ্জ হইতে দান কুকুফা! পর্য্যন্ত ৯৮ জন 

রাজা রাজত্ব করেন। তাহাদের নময় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা 

হয় নাই। তাহার অষ্টাদশ পু জন্নিয়াছিল। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র রত্ুফার 

বদধবন্তা দমে তাহাকে রাজোর উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান । 

অনি যা পরার চা ধ হা ফিতা করি 



৬৩৬ ভারত-গৌরব। 

করেন। কুমার রত্বফ! রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া! গৌড়ের তৎকালীন 
মুমলমান শাদনকর্তা মুগিদউদ্দীন তুগ্রীলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
নুলতান তুগ্রীল ত্রিপুর রাজকুমারের সাহাষ্যার্থে একদল সৈন্য দিয়া 

ছিলেন। অতঃপর ১২৭৯ থৃঃ ভীষণ সংগ্রামে রাজা রাজাফ! নিহত হইলে 

রত্বফ! সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ত্রিধুরেশ্বর মৃগয়। উপলক্ষে একটি অত্যুজ্জল 
ভেকমণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই মণি ও একশত হস্তী এবং 
নানা প্রকার রত্বমাণিক্ সুলতানকে প্রতিদানে উপটোকন দিয়াছিলেন। 

গৌড়েশ্বর উহা প্রাপ্ত হইয়া রত্ুফাকে “মাণিকা” উপাধি প্রদান ক্রেন। 
তদবধি ব্রিপুরেশ্বরগণ মাণিকা উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রত্ন 

নানাস্থান হইতে অধিবাধী আনাইয়া রাজ বসতি করাইয়াছিলেন। 

তিনি মৃত্যুকালে প্রতাপমাণিক্য ও মুকুটমাণিকা নামে ছুই পুত্র সন্তান 

রাখিয়া ষান। 

৬ প্রতাপ মাণিক্য। 

রত্রফার পরলোকান্তে ১৩২৩ থৃঃ তাহার জোষ্ঠ পুর গ্রতাপমাণিক্য 

সিংহাসনে আরোহণ করেন৷ ১৩৪৭ থঃ গৌড়েশ্বর দামসউদ্দীন হাজী 
ইলিয়াস সাহ ত্রিপুরা আক্রমণপূর্ববক. রাজাকে পরাভূত করিয়া বছ অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপমাঁণিক্য অপুক্রক বসার অকালে ৪ | 

পতিত হন! | 

৬ মুকুট জা; |. 

: তদনন্তর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুটমাণিকা মিংহাগন লাভ করেন। 

১৩৯৪ খঃ তিনি আরাকানপতি মেংদির নিকট উপচৌকম প্রেরণ করিয়া 



ত্রিপুরা রাজবংশ । ৬৩৭ 

তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র 
মহামাণিকাকে রাখিয়া যান। 

৬ মহা মাণিক্য। 

মুকুটমাণিক্যের পর তরদীয় পুত্র মহামাণিকা সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। তিনি পরম ধার্ষ্িক ও বু শাস্ত্রে পঙ্ডিত ছিলেন । মহামাণিক্য 

বসন্তরোগে মৃত্ামুখে গতিত হন। তাহার পাচ পুত্র জন্মে, তন্মধো জোট 
ধর্মমাণিকা ও কনিষ্ঠ গগণফার নাম উল্লেখযোগা | 

৬ ধন্ম মাণিক্য। 

মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুক্র ধর্মমাণিক্য ১৪০৭ থৃঃ রাজাতার প্রাপ্ত 
হন। তিনি একজন পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন ' ধর্ধ্মাণিক্য বঙ্গ-. 

দেশ আক্রমণ করিয়া স্বর্ণ গ্রাম লুঠন করেন। তাহার শাসনকালে 

আরাকানপতি “মেংসো-সোয়ান” ব্রদ্ধরাজ কর্তৃক সিংহাসনচাত হইয়া 

ত্রিপুরপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে বরিপুর সৈন্যের সাহায্যে বন্ধরাজ স্বীয় 

সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কাগ্কুজদেশীয় কৌতুক 

নামক জনৈক ত্াহ্মণকে সপরিবারে আনাইয়া স্বীয় পৌরহিত্যে নিষুকত. 
করিয়াছিলেন। . তিনি সভাপপ্ডিত ব্রাহ্মণকুলজাত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর 
নামক পুরোহিত দ্বারা পিতৃপুরুষগণের কীর্তিকাহিনী বঙ্গভাষায় প্রণয়ন. 

করাইয়া রাঙ্মালা আখা। দিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে ধর্ম- 

সাগর নামে একটি সরদী খনন করাইয়াছিলেন | ১৪৩৯ খুঃ রাজা ধর্ম 

মাণিক্য প্রলোবগয়ন, করেন। তাহার ছুই পুত ধরমাণিকা ও 

প্রতাপ্/নিক্য।. 



৬০৮ ভারত-গৌরব। 

৬ প্রতাপ মাণিক্য। 

ধর্মমাণিক্যের দেহাস্তে সেনাপতিগধ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার কনিষ্ঠ 

পুত্র গ্রতাপমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন অরেন। তিনি অল্পকাল রাজ্য 

পরিচালন করিয়া জনৈক সেনাপতি কতৃক গোপনে নিহত হন। প্রতাপ, 

মাণিকা নিঃসস্তান ছিলেন। 

৬ ধন্য রা | 

অতঃপর ১৪৯৯ থুঃ ত তীহার জোট ভ্রাতা সাণিকা সিহহার্মন লাত 

করেন। তাঁহার শাসন সময় ত্রিপুরার পূর্বপ্ান্তস্থিত সমন্ত কুকিজাতি 

সেনাপতি চয়চাগ রায়ের বাহুবলে ত্রিপুরার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল | 

১৫১২ থুঃ টট্টগ্রামের আধিপতা লইয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্ং হয়। 

রিগুরপতির হনুমান মুন্তি লাঞ্চিত পতাকা, আরাকানরাঞ্জের বৃষধ্বজ 
এবং গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অর্দচন্ত্রশোভিত পতাকা লইয়া ছস্থ 

সৈন্তগণ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে মগ ও যবনের গর্ব 
থর্ধ করিয়া ত্রিপুর সেনাপতি চয়চাগের বিজয়ী পতাকা উডটীন হইয়া 

ছিল। মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া ধন্যমাণিক্য তাহার শ্মরণার্থে 

স্বীয় নামান্ারে একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি 
ধন্তের দীঘী আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। তিনি সেই সরোবর তীরে 

বিজযন্তসতশ্বরূপ একটি মঠ নির্মাণ করেন। সেনাপতি চয়চাগ মগিগকে - 
পরাভূত করিয়া আরাকানের কিয়দংশ ত্রিপুরারাজ্যের অন্তভূক্তি করিয়া- ৃ 

ছিলেন। ততৎকালে ত্রিপুরাতে বাধিক এক মহত নরবলি গ্রথা প্রচধিত : 
ছিল? ধন্যমানিক্য উহা রহিত করিয়া কেবল অপরাধী ও যুদ্ধে বনীকুত 
শত্রুকে বলি দিবার প্রথা -এচলন করেন। ১৫১ খৃঃ তিনি বেবী 



ত্রিপুর! রাজবংশ। | ৬৩৯ 

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দেবী চষ্টাচল মধ্যে 
লুক্কাযিত ছিলেন। ধন্যমাণিক্য স্বগাদৃষ্ট হইয়া! দেবীকে স্বীয় রাজধানী 

রাঙ্গামাটায়! নগরে প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি স্বর্ণময়ী তৃবনেশ্বরী দেবী নিম্মাগ 

করাইয়াছিলেন। এতদ্বাতীত কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া শিব ও শক্তি 

মূর্তি সংস্থাপন করেন। তাহার রাজী কমলাদেবী রাজধানীতে একটি 

সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, তাহা * অদ্যাপি “কমলানাগর” নামে 

পরিচিত। ধন্মমাণিক্য ত্রিশ বংসরকাল রাজ্য শাসন করিয়া ৯৫২০ খুঃ 

বস্তরোগে মৃত্ামুখে পতিত হন। তদীয় সহধর্দিণী রাজ্জী কমলাদেবী, 

ধ্্রমাণিক্য ও দেবমাণিক্য নামে ছুই পুন্র রাখিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা 
হইয়াছিলেন। ্ 

পিস তারাই 

৬ধ্বজ মাণিক্য। 

ধন্য মাণিকোর লোকান্তরের পর তাহার জোযেষ্ঠ পুত্র ধ্বজ মাণিক্য 

বাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি অল্প দিন মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া 

পরলোক প্রাপ্তি হন। তৎকালে ইন্ত্র মাণিক্য নামে একটি শিক পুত্র 

রাখিয়া যান। 
(জল তন 

খদেব মাণিক্য ৷ 

ধ্বজ মাণিফোর নারালক পুক্র ইন্দ্র মাণিফ্যেকে দূরীভূত করিয়া াযার 

 পিস্ৃব্য দেব মাণিক্য ১৫২* ধৃঃ সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫২২ খৃঃ 
তিনি আরাকানগতি গজাবদিকে পরাভূত করিয়া চটগ্রাম অধিকার 

ফরেন: কিন্তু তাহা অয় দিন পরে দই হুলতান নাসরীন 



৬৪০ ভারত-গৌরব। 

দেবতার প্রধান পুজারী চিন্তাই, ধ্বজ মাণিক্যের পড়ীর সহিত ষড়যন্ 

করিয়! দেবমাণিক্যকে গোপনে হত্যা করেন। দেবমাণিক্যের দুই পুক্র 

বিঞ্জয় মাণিকা ও অমর মাণিক্য। 

৬ইন্ত্র মাণিক্য। 

অতঃপর চন্তাই, ধ্বজ মাণিক্যের নাবালক পুক্র ইন্দ্র মাণিকাকে 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদীয় মাতার সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য 
পরিচালন! করিতে থাকেন; পরিশেষে সৈশ্তগণ উহ! জানিতে পারিয়। 

প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ১৫৩৫ থৃঃ চন্তাই এবং জননীর সহিত 

ইন্দ্র মাণিক্যকে নিহত করিয়াছিল । 

৬বিজয় মাণিক্য। 

ইন্্র মাণিক্যের হত্যার পর ১৫৩৫ খুঃ বিজয় মাণিক্য ত্রিপুরার 
মিংহাদন আলোকিত করেন। তিনি বলবীরয্যশালী ও রাজনীতিকুশল 

নরপতি ছিলেন। তাহার সময় ত্রিপুরার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । তিনি 

মগ ও মুপলমানদিগকে পরাভূত করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশ অধিকার করেন। 
অতঃপর উড়িষ্য বিজয়ী সুলতান সোলেমান চট্রগ্রাম জয়ের অভিগ্রায়ে 

সেনাপতি মহম্মদ খাকে প্রেরণ করিলে প্রায় আট মাস কাল সংগ্রামের 
পর বিজয়-লক্ষমী ত্রিপুরার অঙ্কশারিনী হন। মুসলমানগণ পরাজিত, 

হইলে যবন সেনাপতি মহম্মদ থাকে লৌহ পিঞ্জরে. আবদ্ধ করিয়া 
ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ায় আনয়ন করা হয়। তৎপরে বিজয় 

মাণিকোর আদেশে তাহাকে ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা সমীপে 
বলিদান দেওয়া হইয়াছিল। বিজয় মাধিকা বন্ধদেশ' আক্রম্ণপূর্রবক 



ত্রিপুরা রাজবংশ । ৬৪৯ 

বিপুল বিক্রম মুলমানদিগকে গঙ্গাতীর পর্যযস্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন। 

তিনি পূর্ববঙ্গে বিজয় পতাক1 উড্ডীন করিয়া জনৈক ব্রা্মণকে পঞ্চদ্রোণ 
ভূমি দান করেন। তদনুপারে সেই স্থান অন্যাপি “পঞ্চদোনা” নামে 

পরিচিত। অধুনা ইহা ঢাক! জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার অধীন 
রহিয়াছে। বিজয়মাণিকা জয়স্তীয়াপতিক্ষে আক্রমণ করিলে তিনি নান! 

প্রকার উপচৌকন দিয়! ত্রিপুরেশ্বরের নিকট অবনত হন। তৎকালে 

সমগ্র ত্রিপুর৷ ও নোগ্াখালী, চট্টগ্রামের উত্তরাংশ এবং শ্রীহট্টের 

দক্ষিণাংশ তাহার শাদনাধীন হয়। তিনি কুকীদ্দিগকে বশীভূত করিয়া 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞ। চিরম্মরণীয় রাখিবার 

অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ধাতুনির্শিত বিতন্তি পরিমিত একটি হস্তী ও 

ব্যাদ্রের প্রতিমৃত্তি উপহার দিয়্াছিলেন। তিনি ত্রিপুররাজ্য হইতে 
প্রবাহিত! একটি নদীর বাঁধ কাটাইয়! ছিলেন; তজ্জন্ স্রোতম্বতী অদ্যাপি 

“বিজয় নদী” নামে অভিহিত হইতেছে। তিনি দেবতা! প্রতিষ্টা, জলাশয় 
খনন, ভূমি দান প্রভৃতি নানা প্রকার মাদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাহার, 

দুই পুত্র জগন্নাথ ও অনন্ত মাণিক্য। তীয় কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত মাণিক্য 

প্রধান সেনাপতি গোগীপ্রসাদের কন্যাকে বিবাহ করেন। গোপীপ্রসাদ 

চক্রান্ত করিয়া জোষ্ঠ কুমারকে ৬ জগন্নাথদেব দর্শনে উড়িয্যায় প্রেরণ 

করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ১৫৮৩ খুঃ বিজয় মাণিক্য বমন্ত রোগে মানব- 

লীলা সম্বরণ করেন। | 
| পপর আজকে 

৬অনন্ত মাণিক্য | 

[বদর মাণিক্যের তার পর ১৫৮৩ থৃঃ স্তাহার কনি গু অনন্ত 

আপিক্য স্থীক বরের, সাহায্যে সিংহালনে আরোহণ করেন। তিনি দেড় 

বদর মাত্র রা ক করিয়া ুয়ের কুমন্পায় গোপনে নিহত: হন । রে 
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বিধবা রানী বিশ্বাসঘাতক গেনাপতি অর্থাৎ স্বীয় পিতার নিকট পতির 

পিংহাসন প্রাপ্তির জন্য অন্ধুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু গোপীপ্রসাদ 

তাহাতে অসম্মত হইয়া স্বয়ং রাজ্যে্বর হই চণ্ভীগড় নামক স্থান জায়গীর 

প্রদানপূর্বক কন্যাকে চণ্ভীগড়ের রাণী বলিয়া প্রচার করেন। 

৬উদয় মাণিক্য। 

অনন্তর গোপী প্রসাদ “উদয় মাণিকা” নাম গ্রহণ করিয়! ১৫৮৫ ৭ুঃ 
ত্রিপুরার সিংহানে অধ্বিরূট হন। তাহার সময় চট্টগ্রামের আধিপত্য 
লইয়া মোগলের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু পরিশেষে মোগলেপা 

জয়লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজধানী রাঙ্গামাটায়ার নাম পরিবর্তন 
করিয়া স্বীয় নামানুসারে “্উদয়পুর” নাম দিয়াছিলেন। কোন একটি 

দুষ্ট স্ত্রীলোকের দ্বারা বিষপানে তাঁহার মৃত্যু ঘটয়াছিল। 

৬জয় মাণিক্য 

উদয় মাণিকর হত্যার পর ১৫৯৬ খুঃ তাহার পুণ্র জয় মাণিক্য 

বাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি কেবল মাত্র রাজা ছিলেন; তীহার 

পিতৃব্য রঙ্গনারায়ণ রাজ্য শাসন করিতেন। তীহার সময়ে বিজয় মাণিক্ের 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর মাণিক্য প্রবল হয়। জয় মাণিক্য এক বংসর মাত্র 
'বাজা ভোগ করিবার পর অমর মাঁণিক্ের সৈগ্ভগণ কর্তৃক নিহত 

হুইয়াছিলেন। 
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৬আমর মাণিক্য। 
জয় মাণিক্য নিহত হইলে ১৫৯৭থুঃ অমর মাণিক্য সিংহাসনে আরাহণ 

করেন। বঙ্গের শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ ঢাক! নগরীতে রাজধানী স্থাপন 

করিয়া ১৬০৯ খুঃ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয় করিতে 

পারেন নাই। তিনি স্বীয় নামানুসারে "অমরপাগর নামে একটি বুহৎ 

সরোবর খনন করাইয়া! উহার তীরে একটি বাপভবন নির্ধীণ করেন; 

তাহার চি অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ১৬১১ খুঃ অমর মাণিকা 

অহিফেন সেবনে প্রাণভ্যাগ করিয়াছিলেন । 

৬রাজধর মাণিক্য। 
তঃপর ১৬১১ খুঃ অমর মাণিকোর পুত্র রাজধর মাণিক্য মিংহাসনে 

আরোহণ করেন। তিনি তিন বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া ১৬১৩ খুঃ 

গোমতী নদীর জলে নিমগ্র হইয়া ভবলীল! সম্বরণ করেন। 

এযশোধর মাণিক্য। 

তদন্তর ১৬১৩ থৃঃ রাজধরের পুক্র যশোধর মাঁণিকা ত্রিপুরার সিংহাসন 

লাভ করেন। দি্ীশ্বর জাহাগীর সাহ তাহাকে কয়েকটি হস্তী ও অশ্ব 

রাঞ্জস্বরপে প্রদান করিতে আদেশ দিয়া ছিলেন ) কিন্ত ্রিপুরেশ্বর রাজকর 

দ্বানে অসন্মত হইলে সম্রাটের আদেশে বাঙ্গালার শাঁদনকর্তা ইব্রাহিম খা 
এক দল দৈল্যসহ ত্রিপুরা আক্রমপূর্বক ব্রিপুরেশ্বরকে বন্দী করিয়া 
এ উপনীত হইলে দিল্ীশ্বর জাহাঙ্গীর তাহাকে যুক্তি দিয়াছিলেন। 

তঃপর ব্রিপুরেণ প্রয্গ, মধুবা প্রড়তি তীর্থ ভ্রমণপূর্বক বৃদ্দাবনে 

_দেহত্যাগ করেন। সেই সময় মোগলেরা রিপা অধিকার করিয়াছিল। 



৪৪: তারত-গৌরব। 

৬ কল্যাণ মাণিক্য। 
রাজা রাঁজধরের অভিপ্রায় অনুদারে ধর্শমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

গগণফার বংশধর কল্যাণফা৷ “মাণিক্য* উপাধি গ্রহণপূর্বক ১৬২৫ খুঃ 

ত্রিপুরার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি একজন পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান 

নরপতি ছিলেন। তিনি মোগলদিগকে দূরীভূত করিয়! পুনরায় ত্রিপুরার 

স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরা! রাজ্য অধিকার, করিতে 

পারেন নাই। তিনি স্বায় নামের নহি 5 “হরগৌরী” নাম সংযুক্ত করিয়া 

স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদা প্রচলন করেন। কল্যাণ মাণিকোর পূর্ব পর্য্যন্ত 

নরপতি ব্যতীত রাজবংশজ্জ অন্ঠান্ঠ ব্যক্তিগণ “ফা” আখ্যায় পরিচিত 

হইতেন তিনি স্বীগন বংশধরগণকে ফ| আখ্যার পরিবর্তে “ঠাকুর” আখ্যা 

প্রবর্তন করেন। অন্যাপি ত্রিপুরার রাজপরিজন সেই আখ্যায় অভিহিত 

হইতেছেন। তিনি অনেক নিষ্কর ভূমি দান এবং স্বীয় নামান্ুমারে কল্যাণ 

সাগর নামে একটি বৃহৎ পুক্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তিনি কৈলাঁস- 

গড় ছুর্গ মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত দশতৃজা মুর্তি সংস্থাপনপূর্ববক 
তাহার সেবার্থে পঞ্চদ্রোণ তুমি দান করিয়া শাগ্ডিল্য গোত্রীক়্ বিশ্বনাথ 

চক্রবন্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করেন। বিশ্বনাথের বংশধরগণ 

অন্যাপি দেই দেখোত্তর ভূমি ভোগ করিয়া দেবীর সেবাদি নির্বাহ 
করিতেছেন। তিনি স্বীয় নামান্ুারে কল্যাণপুর নামে একটি গ্রাম 

স্থাপন করেন। ১৬৫৯ থুঃ কল্যাণ মাণিক্য কলেবর পরিত্যাগ করিয়া- 

ছেন। তীহার চারি পুক্র--গোবিন্দ, নক্ষত্র, জগন্নাথ ও রাজবন্লুভ ঠাকুর। 

৬ গোবিন্দ মাণিক্য ূ  

রুণ্যাণ মাণিফ্যোর মৃত্যুর পর ১১৫৯ খৃঃ তীহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোব্নি 

মাণিকা দিংহাদনে আরোহণ করেন। তিনি মোগলদিগের বগীসৃত 
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থাকায় কাহার বৈমাতের ভ্রাত। নক্ষত্র ঠাকুর আনন্তষ্ট হইয়া একটি ধণ্ 
যুদ্ধে গোবিন্বকে পরাভূত করিয়া ত্রিপুরার মিংহানন অধিকার করেন। 

» ছত্র মাণিক্য। 
কুমার নক্ষত্র ঠাকুর ১৬৬* খুঃ ছন্র মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া 

ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ত্রিপুরা পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 

তাহার নামানুদারে “ছন্ চুড়া”'নামে পরিচিত হইতেছে । এতদ্বাতীত 

কুমিল্লার নিকটবর্তী “ছত্রের খাল”, চান্দিনা থানার অন্তর্গত “ছত্রের 

কোট”, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার অন্তর্গত “ছত্রপুর” প্রভৃতি গ্রামসমূহ 

তাহার নামান্থুদারে হইয়াছে। ছত্র মাণিকা ছয় বংমর বাজা ভোগ 

করিয়। গতান্থ হন। তাহার পুক্র উৎসব ঠাকুর, তৎপুজ জয়নারায়ণ 

ঠাকুর, তর্দীয় পুত্র জগৎমাণিক্য। 

১৩৩৩ থুঃ গোবিন্দ মাণিক্য পুনরায় ত্রিপুরার দিংহাসন অধিকার 

করেন। সেই সময় ছত্র মাণিক্যের পুভ্র উৎব ঠাকুর কাদবা, আমিরা- 

বাদ প্রভৃতি পরগণা বৃত্িত্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় নামানুসারে 

গোবিনাপুর গ্রাম স্থাপন করেন এবং ত্রাহ্মণগণকে নিষ্কর ভূমি দাঁন 
'করিয়াছিলেন। চন্ত্রনাথের শিবমন্দির তাহার প্রধান কীর্তি; কিন্ত 

ভূমিকম্পে সেই মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ১৬৬৯ খুঃ গোবিন্দ 
মাণিকা মানবলীল| সন্বরণ করেন। তাঁহার তিন পুন্র--রাম মাঁপিকা, 

নরেন মাণিকা ও ছুর্গাদাস ঠাকুর। 

« রাম মাণিক্য। 

_গোব্নি মানিফোর মার পর ১৬৭ খৃঃ তত ভাহার জো পুত্র রা 
আগিকা। রাঙ্যাতিযিক, হন। তিনি সথীয় নামাহুপারে রামসাগর নাষে 
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একটি বৃহৎ মরোবর খনন করাইন্লাছিলেন। ১৬৮২ খঃ গোবিন্দ মাণিক্য 
ইহলোক হইতে অপস্থত হন। তাহার চারি পুত্র-_রত্রদেব, দুর্জয়দেব, 

ঘনশ্তাম ও চন্ত্রমণি ঠাকুর । 

৬ মরেন্দ্র মাণিক্য। 

রামদেবের মৃত্যুকালে তাহার পুত্রগণ নাবালক থাকায় তদীয় মধ্যম 

ভ্রাতা নরেন্্র মাণিক্য ১৬৮২ খুঃ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি, 

অন্নকাল রাজ্যভোগ করিয়া অকম্মাৎ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

৬ রত্ব মাণিক্য। 

অনন্তর ১৬৮৪ খু; রামদেবের জ্যেষ্ঠ পুজ রত্বদেব মাণিক্য নিংহাদন 
প্রাপ্ত হন। ১৭০৭ থ্ঃ তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে গজ ও গজদন্ত 
প্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরণ করিলে নবাব তত্ধিনিময়ে ত্রিগুরেশকে খেলাত 

দিয়াছিলেন। তীহাঁর পুক্ত সন্তান হয় নাই। 

৬ মহেন্দ্র মাণিক্য | 

কুমার ঘনস্ঠাম ঠাকুর ১৭১২ থ্ঃ তদীয় জোস্ঠ ভ্রাতা রত্ুদেবকে 

হত্যা করিয়া ত্রিপুরার মিংহাঁদন অধিকার করেন।' তিনি রাজ্যাভিষেক 

সময় মহেন্্র মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছুই বংনর মাত্র 

রাজভোগ করিয়া অকালে গতান্ু হন। 
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৬ ধর্ম মাণিক্য। 

অতঃপর ১৭১৪ থ্ঃ তাহার মধ্যম ভ্রাতা ছুর্জয়দেব ঠাকুর “থম 
মাণিক্য (২) নাম প্রচারপূর্ববক রাঞ্যাভিযিক্ত হন। তাঁহার সহিত 

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে 

নবাবের মহিত একটি সন্ধি হয়, সেই মন্ত্রে ব্রিপুরেশ সথরগর 

পরগণার জন্য বার্ষিক পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা রাজস্ব গ্রদানে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। ৃ 

৬ জগৎ মীণিক্য 

রাজ ছত্র মাণিকোর প্রপৌত্র জগত্রাম ঠাকুর ১৭৩২ ধ্ঃ ঢাকা 

নেয়াবতের দেওয়ান মির হবিবের সহিত মিলিত হইয়া একদল দৈন্যনহ 

ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর একটি খওযুদ্ধে ধর্মমাণিক্য 

পরাজিত হইয়া পর্বত মধ্ো আশ্রয় গ্রহণ করেন। মির হবিব, জগতরামকে 

ত্রিপুরার রাজ! বলিয় গ্রচার করিয়াছিলেন । তাহার চারি পুত্র--বলরাম, 

রামচন্দ্র, ধনগ্নয় ও অভিমন্ত্যু ঠাকুর । 

রাজা ধর্মমাণিক্য সিংহাসনচযুত হইয়া মুর্শিদাবাদ গমন করেন। 

তিনি জগৎশেঠ ফতেটাদের সাহায্যে নবাব সুজাউন্বৌলাকে সমস্ত অবস্থা 

জ্ঞাপন করেন। নবাঁৰ তৎশ্রবণে ঢাকার শাদনকর্ার প্রতি আদেশ 

প্রচার করিলে পুনরায় স্বরাজ প্রাপ্ত হন। তিনি নানাপ্রকার সংকার্ধযের 
অনুষ্ঠান করিতে ক্রটা করেন নাই। তাহার ছুই গুত্র-উদয় মাণিক্য ও 

গদাধর ঠাকুর। | | 



৬৪৮ ভারত-গৌরব। 

৬ মুকুন্দ মাঁণিক্য 
র্শমাণিক্যর মৃত্যুর পর ১৭৩৪ খ্ঃ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমণি 

ঠাকুর ফৌজদারের সাহায্যে মুকুন্দ মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক দিংহাসনে 

আরোহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ, কারম্থ, বৈদ্য গ্রভৃতিকে নিফর তৃসম্পন্তি 
দিয়াছিলেন। মুকুন্দ মাণিক্য তীহার জ্যেষ্ঠ পুভ্র পাচকড়ি ঠাকুরকে 

প্রতিভূম্ব রূপ মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য হইয়া- 

ছিলেন। রাজা! কল্যাণ মাণিকোর তৃতীয় পুত্র জগন্াথ ঠাকুরের 

গ্রপৌত্র রুদ্রমণি ঠাকুরকে মুকুন্দ মাণিক্য হস্তী ধরিবার জন্য মতিয়া নামক 

স্থানে প্রেরণ করেন। তথায় রুদ্রমণি কয়েকজন পার্বত্য সর্দারের 

সহিত মিলিত হইয়া ত্রিপুরার সিংহাসন লাঁতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। 

সেই সময় হাঁজি মুনসম নামক জনৈক মুপলমান সর্দার মুকুন্দ মাণিক্যকে 
বন্দী করিয়াছিল। তিনি যবন কর্তৃক বন্দী হইরা অপমান সহ করিতে 

ন৷ পারিয়। বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পত়ীও সহমূত| হন। 

তদীয় পুল্র-ইন্ত্রমাণিকা, ভদ্রমণি ও কৃষ্মাণিকা।, 

৬ জয় মাণিক্য। 
অতঃপর ১৭৩৭ খৃঃ কুদ্রমণি ঠাকুর জয় মাণিক্য নাম ধারণপূর্বক 

রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি মেহেরকুল নাম পরিবর্তন করিয়া এ পরগণার 

“জয়নগর” নাম দিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র জয়মর্বল 

ঠাকুরকে রাখিয়া যান। 

| ৬ ইন্দ্র মাণিক্য। 
রাজা মুকুন্দ মাণিক্যের পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুর পিতৃবিয়োগ ও রাজ্যনাশ 

প্রভৃতি নবাব দরবারে জাত করেন। তৎশ্রবণে নবাব সুজাউদ্ৌল 



ত্রিপুরা রাজবংশ। ৬৪৯ 

তাঁহাকে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ অন্য সনন্দ প্রদানপূর্ববক উপযুক্ত 

সাহাযা করিবার জন্ত ঢাকার নায়েব নাঙীমের প্রতি আদেশ দিয়াছিলেন। 

১৭৩৯ থঃ তিনি ত্রিপুরায় উপনীত হইয়! নবাৰ প্রদত্ত সৈন্মের সাহায্যে 
জয় মাণিক্যকে পরাভূত করিয়! ইন্্র মাণিকা নাম গ্রহণপুর্বক ত্রিপুরার 

নিংহানে অধিরোহণ করেন। 

৬ উদয় মাণিক্য। 

তৎকালে রাজা ধর্মমাণিকোর পুত্র গঙ্গাধর ঠাকুর টাকায় অবস্থিতি 
করিতেন। তিনি উৎকোচ দ্বারা নায়েব নাজীমকে বশীভূত করিয়! 

উদয় মাণিক্য নাম ধারণপূর্বক ত্রিপুরার রাজদও গ্রহণ করেন। 
সপ কস 

৬ বিজয় মাণিক্য। 

তদনন্তর রাজ! জয় মাঁণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর বিজয় 

মাণিকা নাম গ্রহণ করিয়। ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করেন। তিনি 

নবাব আলিবদদি ধার নিকট হইতে দনন্দ লইয়া সিংহাদনে আরোহণ 
করিয়াছলেন। বিজয়মাণিক্য অল্নকাল মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে 

পতিত হন। তাহার পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর। 
পতন তানকোতর 

৬ লক্ষ্মণ মাণিক্য। 

তৎপরে উদয় মাণিকোর ভ্রীতুষ্পুত্র ও গঙ্গাধর ঠাকুরের জোষ্ঠ পুত্র 

বনমালী ঠাকুর লক্ষণ মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া! ত্রিপুরার সিংহাসনে 

 খভিষিক্ক হন। তিনি সমশের গাঁধী নামক জনৈক পরাক্রমশালী রা ৰ 
খানের দ্বারা! পরিচালিত হইতেন। তাহার পুত্র দুর্গা মাণিক্য। 



৬৫5 ভারত-গৌরব। 

« কৃষ্ণ মাণিক্য। 
মুকুদ মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণমণি ঠাকুর ১৭৬০ খুঃ কৃষ্ণ 

মাণিকা নাম ধারণ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। হার, 
সময় চাকলে রোশনাবাদের রাজস্ব পরিশোধ উপলক্ষে ফৌজদারের মহিত 
বিবাদ হইয়াছিল। সেই বিবাদ গ্রুমে সংগ্রামে পরিণত হইলে ফৌজদার 
নবাবের নিকট হইতে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই ময় 
নবাব মীরকাশীম তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর তান্সিটার্ট মাছেবকে ফৌজ- 
দারের সাহাধ্যার্থে সৈন্ঠ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদ- 
নূদারে ১৭১১ খ্ঃ চট্টগ্রামের শানকর্তা। বারলেষ্ট নাহেব উট্টগ্রাম হইতে 
ব্রিটিশ দৈশ্যসহ নেফটেন্তা্ট, মথি সাহেবকে ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। 
তরিপুরেশ্বর কৃষ্ণমাণিক্য নিরুপায় হইয়া মথি সাহেবের হন্তে আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ত্রিপুরার 
সমতল ক্ষেত্র ব্রিটিশসিংহের কুক্ষিগত করেন| অতঃপর লিক্ সাহেব, 
ত্রিপুরার প্রথম রেমিডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণমাণিক্য কুমিল্লা নগরীর, 

পূর্ব পারে রাজ! রত্ব মাণিক্যের মন্দিরের নির্মাণ কার্ধ্য সমাধা করিয়া 

তাহাতে ৬ জগন্নাথ, বলরাম ও সুতদ্রার দারুমু্তি সংস্থাপন করেন। কৃষ্ণ 

মাণিক্যের জীবদশায় তাহার কনিষ্ঠ ্রাতা হরিমণি ঠাকুর গতান্থ হন। 

তৎকালে কণ্ঠমণি ও রাজধর ঠাকুর নামে হরিমণির দুইটা শিশুপুন্র ছিল। 
অন্তর কুষ্চমাণিক্য তীয় ত্রাতুপুত্র কুমার রাজধর ঠাকুরকে উত্তরারধি- 
কারী মনোনীত করিয়া ১৭৮৩ খুঃ ১১ই জুলাই মানবলীলা সম্বরণ করেন। 

(উট হত 

,৬রাজধর মাণিক্য। 
অতঃপর রাজধর মাঁণিক্য ১৭৮৫খ্$ রেসিডে্ট লিক্ মাহেবের অস্ধু- 

মোদনে গবর্ণমেন্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ত্রিপুরার সিংহামনে আরো- 



| ্রিপুর! রাজবংশ। ৬৫১, 

হণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময রাজধরের 
সহিত রোশনাবাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়৷ তাঁহাকে রোশনাবাদের 
শারনভার প্রত্যর্পণ করা হয়। তিনি অষ্টধাতুর দ্বারা ৬বৃন্াবনচন্তর নামক 
দেবমূত্ি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮০৪ থৃঃ রাজা রাঁজধর মাণিক্য 

রাঙ্জলীনা সমাপন করেন। তিনি দণিপরগততি জয় সিংহের কন্তাকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মণিপুর রাজকুমারীর গর্ভে তাহার কোন 

সস্্ান হয় নাই। ঘন্ঠান্ত পত্থীর গর্ভে চারি পুত্র জন্বিয়াছিল তন্মধ্যে 
দুইটি পুত্র শৈশ বাবস্থা গতাস্থ হন। তিনি মৃত্যুকালে রামগঙ্গা ও কাশী. 
চন্ত্র নামে ছুই পুন্র রাখিয়! যান। 

এরামগন্গ। মাণিক্য | 

রাজধরের মৃত্যুর পর ১৮০৪ খুঃ তাহার জো পুত্র রামগঞ্জ মাণিকা 

সিংহাসন অধিকার করেন। টা সময় লক্ষণ মাণিক্যের পুত্র ছুর্গামণি 

ঠাকুর তাহার গ্রতিকূলে অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট 
রাজার পক্ষাবলম্বন করিলে ছুর্ীমণি অনন্ঠোগায় হইয়! দেওয়ানী আদাগতে 

জমিদারী প্রাপ্তির জন্ত মোকদ্দম! উপস্থিত করেন। রাজা রামগঞ্জ টাকার 

বিভাগীয় আদালতের বিচারে পরাজিত হন। অবশেষে বাঁমগঙ্গা মোগরা 

গ্রামে তত্রত্য তালুকদারগণ হইতে তৃমি ক্রয় করিয়া স্বীয় নামানুযারে 
একটি সরোবর খনন করাইয়া তাহার উত্তর দিকে ৰাসভবন নির্মাণ, 

করিয়া বসতি করেন। সেই রাজ নিকেতন ও গঙ্গাসাগর নামক 

সরোবর আদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। 



৬৫২ ভারত-গোরব। 

৬ ছুর্গামণি মাণিক্য | 
দেওয়ানী আদালতে জয়ী হইয়! দুর্গামাণি ঠাঁকুর ১৮০৯ খৃঃ চাকলে 

'রোশনাবাদ অধিকার করেন। অনন্তর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 

ত্রিপুরার রাজ! বলিয়া সনন্দ দিয়াছিলেন। চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত 

ভুটিলাম রাজবংশের পূর্বণুরুষ' দেওয়ান প্গাকুলচন্ত্র ঘোষাল তাহাকে 

সাহায্য করিলে তিনি গোকুলচন্ত্রকে একখানি গ্রাম নিফকর দান করিয়া- ৃ 

ছিলেন। তিনি বারাণদীধামে একটি' মন্দির নির্্মণপূর্কক তাহাতে, 

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ছুর্গামাণিক্য তিন বংসর রাজ্যশাদন করিয়া 

কাশীধাম মাত্রাকালে ১৮১৩ খুঃ ৬ই এপ্রেল পাটনা নগরীর সম্নিধানে 

মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদীয় প্রথমা সহী সুমিত্রার গর্ভে ছুইটা কনা 
জনিয়াছিল। তৎপরে তিনি দ্বিতীয়বার 'িধুমতীর পাণিগ্রহণ করেন) 

তাহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। 
গারযাঃাারিাত পাতার 

এরামগস্গ৷ মাণিক্য | 
দুর্গীমাণিক্োর মৃত্যুর পর ১৮১৩ খুং রামগঞ্জা মাণিকায পুনরায় শান- 

ভার প্রাপ্ত হন। ১৮২১খুঃ গবর্ণমেন্ট তাহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত 

করেন। তিনি বৃন্দাবনধামে একটি কুঞ্জ নির্মাণ করাইয়া তাহাতে 

রাসবিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবার্থে বামুটায়া পরগণা 
দেবোত্তরে দান করিয়া যাঁন।. তিনি বর্তমান রাজধানী আগরতলায় 

স্বীয় গুরুদেব ও ততপত্বীর নামানুসারে ৬ ভূবনমোহন ও কিশোরী 
দেবী মৃত্তি স্থাপন করেন। তিনি পারসী ভাষায় ও তূমি-পরিমাণ বিদ্যায় 
নুশিক্ষিত, শঙ্রও মনবদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। ১৮২৬ খু ১৪ই নবেদ্বর 

'চ্দ্গ্রহণ সময় ত্রিপুরেশ্বর রামগঙ্গা মাণিক্য পরলোকগমন করেন। 
তাহার পত্রী চন্ত্রতারার গর্ভে কৃষ্ণকিশোর নামে একটি পুত্র জন্বিয়াছিল।: 



ত্রিপুরা রাজবংশ । ৬৫৩ 

৬কাশচন্ত্র মাণিক্য। 
রামগঙ্গার পরলোকান্তে ১৮২৬খুঃ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীচন্ত্র 

মাঁণিকা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। ১৮২৭খুঃ মার্চ মাসে তিনি গবর্ণ- 

মেন্টের নিকট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়! সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া- 

ছিলেন। তিনি ফরামী দেশী কোরজোন নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গকে 

চাকলে রোশনাঁবাদের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে 

ত্রিপুরার রাজসরকারে শ্বেতাঙ্গ ' ম্যানেজার নিযুক্ত আরম্ভ হইয়াছে। 

১৮৩০থূঃ ৮ই জান্য়ারী কাশীচন্ত্র মাণিক্য অপরিমিত মদ্যপানে অকাল 
মৃত্যুর আলিগগন করেন। তিনি মণিপুরের রাজকুমারী কুটিলাক্মীকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন) এতত্যতীত তিনটা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। 

মণিপুর রাজকন্যার গর্ভে কৃষণচন্দ্র নামে একটি পুক্র হইয়াছিল কিন্ত 
তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

৬ কৃষ্চকিশোর মাণিক্য। 

কাশীচন্ত্রের মৃত্যুর পর ১৮৩০খৃঃ ১৪ই জানুয়ারী রামগঞ্জ! মাণিকোর 

পুত্র কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। ১৮৩তথুং 
১ই মে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন। ব্রিপুরার তদানীন্তন মাজিষ্রেট টম্সন্ 

সাহেব (ভূতপূর্বব ছোটলাট স্যার রিভাদ্ টমসনের পিতা) ত্রিপুরার 
রাজধানী আগরতলায় উপনীত হইয়া! স্াহাকে লর্ড উইলিয়ম বেটি 
বাহাছুর প্রদত্ত মন্দ ও খেলাত দিয়াছিলেন। তিনি পারসী ভাষায় 

বুৎপন্ন এবং শস্ত্র ও মনুদ্ধ নিপুথ, ছিলেন। তাহার তত্শানতে ভক্কি- 

ছিল। তিনি শীকারের সুবিধার জন্য বহু কর্থ ব্যয়ে আগরতলার নিকট-. 
তা জলা -কমিতে পনৃতন হাবেলীগ নামে নগর প্রতিট্াপর্বাক তথায় রাজ 



৬৫৪ ভারত-গৌরব। 

ভবন নির্খাণ করেন। ১৮৪৯ ধুঃ ১৩ই এগ্রেল রাজা কৃকিশোর 
মাণিক্য বজাঘাতে মৃত্ুমুখেপতিত হন। তিনি আসামের আহম বংশীয় 
রাছকন্তা রদ্রমালা এবং মণিপুরাধিপতি মারজিতের কন্ঠা দক্ষিণা, 
ন্ত্রকলা, অধিলেশ্বরী ও বিষ্ুকলাকে যথাক্রমে বিবাঁহ করিয়াছিলেম। 
রাণী সুন্ষীণার গর্ভে ঈশানচন্ত্র, উপেন্্চন্ত্র ও বীরচন্ত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। অখিলেশ্বরীর গর্ভে কুমার নীলকৃষজ ভূমি হন। এতদ্বাতীত 
চকতধবজ, মাধবচন্ত্র, যাদবচন্ত্র, সুরেশকৃষ্ণ ও শিবচন্্র নামে পাঁচ পুত্র এবং 
১৫টি কণ্ঠ হইয়াছিল রঃ 

“ঈশানচন্্র মাণিক্য। 
কুষ্ণকিশোর গতান্থ হইলে ১৮৪৯ খুঃ যুবরাজ ঈশানচন্ত্র মাণিকণ রাজজাতার প্রাপ্ত হন। ১৮৫০ থৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি গবমেনের নিকট 

হইতে সনদ ও খেলাত গ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাহার 
'অভিষেককালে গবর্ণমেন্ট ১১১টি ব্রা “নজর” প্রদান জন্ত নির্ধারিত 
করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ থুঃ ভারতে মিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটশরাজকে নানাগ্রকারে সাহায্য করেন। ১৮৬২ ধৃঃ ৩*শে জুলাই ঈশানচন্ত্র মাণিক্য চৌত্রিশ বংসর বয়সে ইহলোক হইতে অপন্থত 
হইয়াছেন | তীহার প্রথমা রাণী রাজলক্্মী দেবীর গর্ভে কোন সস্তান হর 'নাই। দ্বিতীয়া পরী মুক্তাবলীর গর্ভে জোষ্ঠ কুমার ব্রজেনুচন্ত জন্ম ইণ করেন। চতুর্থ স্ত্রী জাতীশবরীর গর্ভে মধ্ম পুল নবন্ধীপচন্তর ভূমিষ্ঠ: ইন। অনন্তর তৃতীয়া সহধ্িি চনধেসবরীর গর্ভে একটি কণা ও জাতী- শরীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র রোহিণীচন্ত্ জন্মিয়াছিল। ৪, 



ত্রিপুরা রাজবংশ । ৬৫৫ 

৮ বীরচন্ত্র মাণিক্য। 

অতঃপর ঈশানচন্ত্রের জ্যেষ্ঠ পুক্র “বীরচন্ত্র মাঁণিকা” নাম গ্রহণ করিয়া 
ত্রিপুরার সিংহাসন স্থুশোভিত করেন। ১৮৭৭ খঃ ৯ই মার্চ চট্টগ্রামের 

তাানীন্তন কমিশনার লর্ড ইউলিকু ব্রাউন রাজধানীতে উপস্থিত 

হইয়া সন্দ ও খেলাত প্রদানপূর্ববক বীরচন্ত্রকে অভিষিক্ত করেন। 
তৎকালে তিনি গবর্ণমেন্টকে ১২৫টি স্বর্ণমুদ্রা “নজর” দিয়াছিলেন। 

১৮৭১ খঃ ওর! জুলাই বেশ স্তার উইলিয়ম গ্রে কর্তৃক পাওয়ার 

সাহেব ত্রিপুরার প্রথম পলিটিকেল্ এজেণ্ট নিযুক্ত হন। প্রাচীন 
কাল হইতে ত্রিপুরাধিপতি স্বয়ং দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত 
বিচারের চূড়ান্ত নিঙ্গত্ত করিতেন। ১৮৭২ খুঃ মনেই সকল মোকদদম। 

বিচারের জন্থ মহারাজ “থাদ আপীল আদালত” নামে একটি বিচারা- 

রয় স্থাপন করেন। ১৮৭৪ থুঃ তিনি ঢাকায় গিয়া রাজগ্রতিনিধি লর্ড 

র্থবূক বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; ইহার পূর্বে কোন 

নরপতি রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ১৮৭৭ খুঃ 

১লা! জানুয়ারী রাজ্জী ভিক্টোরীয়ার ভারত সাম্রাজী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে 

দিল্লীর দরবারে ব্রিটাশ গবর্ণমেন্ট অন্তান দামস্তবাজের তায় ত্রিপুরেশ্বরকে 
একটি পতাক! (বেনার) দিয়া, “মহারাছ” উপাধি সম্মানে ভূষিত 

করেন। ১৮৮৬ থু প্রধান বিচারপতির পদ সৃষ্টি হইয়া যুবরাজ খাস 

আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন। ১৮৮৮ খ্ঃ 

_ ২৫শে ডিনেম্বর মহারাজ রাজাশানন নিমিত্ত একটি মন্ত্রীত! গঠন করেন। 

তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত, মণিপুরী, টাপ্রা, বাঙ্কালা ও উদ, ভাষা শিক্ষা 

| করিয়াছিলেন । মহারাজ একজন করি ছিলেন; তাহার প্রণীত 

সুইখানি গীতি কাবা গ্রন্থ আছে। তিমি দ্ুনিপুণ চিত্রকর ও ফটো" 
গ্রাফার ছিলেন। মহারাজের প্রথমা রাজকমারী অনযুমোহিনী দেবী 
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বঙগসাহিত্যে সুপরিচিতা, তাহার রচিত গ্রীতি, কণিক ও খোকগাথা 
নামে কবিতা পুস্তক আছে। পূর্ব বিজয় মাণিক্য বাহাদুর কুকীদিগকে 

ধাতু নির্শিত যে প্রতিমূর্তি উপহার দিয়াছিলেন, বীরচন্দ্রের আদেশে 
উহা রাজধানী আগরতলায় আনীত ভইয়্াছে। তাঁহার সময় ত্রিপুরা 
রাজ্যের যথেষ্ট পরিবর্তন ও উন্নতি হয়। ১৮৯৭ খৃঃ. মহারাজ বীরুচ্্ 
মাণিক্য তবলীল! সন্বরণ করিয়াছেন। তাহার রাজেস্বরী, ভান্গুমতী ও. 
মনোমোহিনী নামে তিম সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বদর 

বয়ঃক্রম কালে স্বীয় দ্বিতীয়! মহিষী ভানুমতীর কনিষ্ঠা ভগিনীর কন্তা 

মনোমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। তীহার তিন রাণীর গর্ভে রাঁধা- 

কিশোর, দেবেন, নৃপেন্ত্রন্্, সমরেক্্রন্্ ত্রিপুরেন্রচন্্র, জ্ঞানেন্রচন্তর, 

মহেশচন্দ্র, বিমলচন্ত্র ও জ্যোতি নামে ৯টা পূ এবং ১৬টী কন্তা 

জন্মগ্রহণ করেন। | | 

৬ রাধাকিশোর মাণিক্য। 

বীরচন্ত্রের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্ 

বাহাদুর ত্রিপুরার সিংহাদন লাভ করেন। ১৮৫৭ খুঃ তিনি দিগাহী 

বিদ্রোহের সময় তৃমিষ্ঠ হন। ১৮৯৭ খৃঃ €ই মার্চ রাধাকিশোর রাজ্যা- 
ভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাহার বঙ্সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। তিনি স্বয়ং 
বাঙ্ষালায় সুন্দর রচনা! করিতে পারিতেন। মহারাদ হিন্দুধর্মের অথরাগী 

ছিলেন। স্বীয় রাজ্যের দেব-দেবীর মন্দির মংস্কার ও তাহাদের পুজার 

সুব্যবস্থা! করিয়া গিয়াছেন। তিনি জলাশয় প্রতি দেব মন্দির দর্শণ, 

গাছুনিবাস উপর, পি নর চে সুখ্যাতি লা করেন ন। ৃ 



ত্রিপুরা রাজবংশ । ৬৫৭ 

ধর্ঘসংরক্ষিণী” নামক সভায় বার্ষিক ৬.*২ টাকা! বৃত্িদানের ব্যবস্থা 
(করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৯ খুঃ মার্ড মাসে মহারাজ তীর্থ পর্যটনে 

বহি্্ত হইয়া কামরূপের ৬ কামাখ্যা দেবী দর্শন করিয়া বারাণসীধামে 
গিয়া কাশীনরেশ মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত প্রত্ুনারায়ণ সিংহ বাহাছুরের 

আতিথা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৯০৯ খুঃ ১২ই মার্চ ত্রিপুরাধিপতি 
সন্ধ্যার সময় তথায় বায়ু সেবনে বহিরগত হইয়া মোটরযান হইতে পতিত 

হইয়া ইহলীল! সম্বরণ করিয়াছেন। অষ্টাবিংশ বদর বয়ঃক্রিমকালে 
মহারাজের বিবাহ হ্ইয্লাছিল। নরেন্ত্রকশোর, বীরেন্্রকিশোর, 
ব্রজেন্্কিশোর নামে তাঁহার কয়েকটি সন্তান জনাগ্রহণ করেন) তন্সধো 
জোট পুত্র নরেন্রকিশোর অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। 

বীরেন্ত্রকিশোর মাণিক্য | 

_. রাধাকিশোরের দেহাস্তে তীয় মধ্যম পুত্র ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রকিশোর 
দেব বর্মণ মাণিক্য বাহাছুর রাজ্যের প্রথানুসারে ত্রিপুরার সিংহাসনে 

সমামীন হইয়াছেন। ১৯৭৯ খৃঃ ২৫শে নবেম্বর পূর্বাবজ ও আসাম 

প্রদেশের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্তায় ল্যাক্সলট্ হেস্ার বাহাছ্র ত্রিপুরার 

বর্তমান রাজধানী আগরতলায় উপনীত হইয়া মহারাজের অভিষেক ক্রিয়া 
সম্পন্ন করেন। ১৯১ খৃঃ লোকান্তরিত রাজপ্রতিনিধি জর্ড মিন্টো 

বাহাদুরের কলিকাতায় প্রস্তর মি স্থাপন ভাগারে ১৯৯৯৯ টাকা দান 

করিয়াছেন। ১৯১১ খ্ঃ ১২ই ডিলেম্বর দিশ্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে 
বি রি ইউর ছা াছের আসন প্রাঞ্থী হন। ১৯১২ খৃঃ. 

গু তা, রাজপুতাদ! প্রস্থান জি 

সক হারাম নইসার কষিজ সং বিস্ভামনধিরে ফা 
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দান করিতে গ্রতিশ্রুত হন। ত্রিপুরেশ্বর বর্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে 
বঙ্গীয় ্বেচ্ছাসেবকদিগের ব্বহারার্থ “ত্রিপুরা” নামে একখানি ক্ষুদ্র 

বাম্পীর পোত উপহার প্রদান করিয়াছেন। ১৯১৪ খুঃ বারাণসীর 

আনন্দকাননে, ভারতধর্ম মহামগ্ডলের বাধিক অধিবেশন হইয়াছিল । 

কাশীনয়েশ, কাশ্মীরের মহারাজ, ভাঙ্গারপুরের রাঁজা, নদীয়ার মহারাজ 
এবং ত্রিপুরার মহারাজ এই পঞ্চ নরেশ পাঁচ দিন সভাপতির কার্ধা 

করিয়াছিলেন। ব্রিপুরাধিপতি বর্তমান মহারাজ একজন পরম বৈষব। 

হিন্ুধর্দে ইার বিশেষ অনুরাগ আছে। ইনি একজন প্রজাবৎসল 

নরপতি বরিয়া গ্র্াপুঞ্জের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। 

__ সমাপ্ত _- 




